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l{e поло>lсеtlня ствOрене вiдгrовiдно IlастиIlи ll^яr,оl' с,гаrri 46 Закон1, YK1.1ailril

''Про Виtцу ocBi-гy> та стос),€ться здоб)rвачiв Btltlloi tlсвiти, lttti шав,till()tьсяl v

Itапl'янець-Ilодi:rr,ськоl\lч N,IедиttноNа), },.l ил ltrLli.

|. Зага;rьнi полtlжсlння
l. l{e Гlолоlкення с обов'язкоI]иNI дjтя \,.lасниttiв освiггtьtlгсl llpollecv

училища.

2. У цьоl,rу' I-1оложенt{я терплir-rи вrliиваються в TitKON,I), зltаченнi,

вiдрахуваF{]lя _- прt]пинення статусу злоб},ваtIа вL]tц(lТ освilи" IIрllR 1ii
Обов'язкiв особи, шrl здобувас виI]l\,освir)/, з п€ре/Iба.ленlrх }illiоноl\,l iIlJcTiilJ \

поl]ядку. ts t{.] н аtl е t{ oNt \/ ц и t{ I'I оло;tteн ня м ;

ПОНОВЛеt{Ilя Bi]tHoB",teHHrT стат},су здобyва.tа tзllrцоi ()сl]l,ги_ lll)tllJ l;.}

ОбОВ'яЗкiВ особи. шlо злобува€ вищч ocBirr,,, з урахyваl]няNI набу,тик paHiirrc
результа,гiв навLiання (у том), числi. ), rrеформальнiЙ ocBi,r i ra R

iНфОРМалЬнОý,Iу навчаннi) у поlэядкч. визначено\4у циr,l I IолоI(енняN{ :

перериtsання навIIання приз}/пинеIlня гrрав 1а обов'я:зrсjв осiб, ltio
Здобуg3}о1,, вI4щ}, tlcBi"ty,, ), зв'язку, tз обстаtзинаr,tи, якi _\,lle\1o)IUIиBjlK)K]lb
ВИКОНаннЯ iндивiд}апьного }lавtlzu]ьного планч або iндивiдуаJIьнOго гI.гIаtl\/

НаУКОВОi РОбО'ги (за стаilоп,t здоров'я_ проход}кеннял,1 Biйtcbt<oBtlT слу;ttби в
особливий перit-lд. призовоп,I на вiйськову с,lrу>lсбу- :]а lIризовоi\,1 осiб
офiuерсЬкогО складV та при-]овоN{ на строковУ вiГtськсlвЧ с,1!,}кбv (t, Tc.lп,iv
числi, у разi втрати права на вiдстроLlI(у вiд неТ), навqання j\,{ LIи с,гt}7i\,ваtlня\1 I]

iнruих ocBiTHix i нitt,кових \стацовах (у Toj\,T} Llltc-,li- iгrtl;еrtrtих) Ttltlitl) i,
п орядк)/, в и з н il t l L, н о \,l y l t и ]\,1 П iэлt о ;tiе lt гt я м ;

ПеРеВеДе}{НЯ Зпцiни в гIравах та обов'язках особl]. llio злOбчва(, I]}.1ll1\l

ocBiTy, обуш.lовленi змiною вищого навчальFIого закJlал1, гаiабо сгIQцliLIьL|()стl
(спеuiалiзацiТ, ocBiT-HboT (нау,ковоi) програп,,rи). таlабо форми нiiвчання. r,аiабtl
дх{ереЛ фiнансvван}lЯ без приlIинення cTaT\/cv злобувача виrцоi ttcBir-l.t \.,

порядку, tsи:]наченому циiv Поло>tсенняш,t.

3. ГIогlов;lення та переведення здобу,ва,-riв BlrtrtoT освi,ги :з iно:зелttll,tх
ВИши.ч НаВl|аЛЬllИ\ зак-rадiв на ocBil rli lrllогl)аNlи на t,cHoBi Il0BlIrli' tata_tt,tt,li
ссредньОТ освiт,И NIо)I(JIиве лише в разi виконанНя l}l]N,Iot'Закоtlч Украir:и <<[lpil
виЩу ocBiтy> в час,t инl' чсгtiLt_tного прохоДхtення ,зовнilttньоI о He:jaJIe)ItHOI,0
оцiнювання знанЬ i BMiHb вступникiв ,]а всlанOвJlgним ,f.Ля rtic:i ocBi-l.Hbtli
програNIи перелir<опл сертифiкатiв зовнiшнього I|езаJlеiliноI,() оtliнttltзttнttя в 1;lt,
здобуr,тя гlовноiзаг,альноi середньоi осtзiти абсl в ()дt]lj :] насl,\,пних poKiB,

II. Вiдрахування осiбо якi навчаIоться у КамОянець-Подiльському
медичному училищi

1. ГIiдставами для вiдрахування здобувача вищоi освiти с:



-

l) заверI_1]еFIIJя lIа.вL{ання за вiдповiдноrо ocBiTFrbtlro (Hitt,KtlBtlttl )

програN{оtо;
2) власне баiItання,
3) переведення до iншого навчального закладу,

4) rrевиконаIlня навчапьного план}, ;

5) порчrшення yN{oB договору (конrракту)" укладеrlоt,о \,ll7I( \,Li},{лиlllс]ij 
,l,ii

особоtо, яка навчасться, або фiзичною (rоридиr{ггоЮ) особок). Якll OГljlaLl\,(, гilке

навчання.
6) iншi випа_tкlr- пере:ба,lегli taKtlHort,

2. fieTa;rbrri Itiдстави дjIя вilрахr,,вагrня lздсl(lува,lа вишоi t)сtзltll ]ii

невиконання навчального планY В раз1 неRиItонання виN4()г ttсвi гньtli

(науковоi) лрограN,lи передбачаюl,ься в Положенгti гtlэt,l органiзаuiкl t-lсвiтньt,lгtl

шроцесу у Капr' янець-llодiлtьськоN,IY N4едИЧномч },LlllJIиш1l.

з. ПоруLlrенrlя здобувачем вишоТ освiти вимог стат\,-I,Y або Ilpitl]l,]jl

внутрiшНьOt.о розПорядкч уLtил}lшlа" ви_N,{оГ 1] охороIlи гlрашi, те,чнiкtl бс:зllсt<и,

виробничоi саrri,гарiт' проl,ипожеrкнот безпекlr. гlеl)сдбаченi вiдtlовi,цнишll,i

правилаМи -га iнструкUiями, може бути пiлставоtо дJ]я вi;lрахl,ваttгlяt ttic,t>t

ur.raрпuпня iнш_lих засобiв впливу (або немоrкливостi iх зас,гс-lсYван11,1) J,ttlшtе в

порядку, ви:]наL{еноN{у правилаь{и в.нутрitriнього ро:}порядку вllI1lогt)

навLIальНого закладу, загвердЖени]\1И вiдповlдгtо До Зат<tlн\, УtсраТrrи <<[iptl

виtцу ocBiTv>t rа u разi осiбист,ог,о tl:знайоNlленнrl з lIи\"1и здоб} BiIlliI t]l1tl[Ui

ocBiTtI
4. ПоруULення cTpoKiB проход)кеннЯ виробнltчt,li tlИ tlepe.iiдll1ll,lON{llOl

практики без ttова)ltних причин, гlереддбачених :]акО}IОДаВС'ГВОN,l. N'lo/tie б)''"''

пiдставоЮ длЯ ухваленнЯ ttедагогi'lноIО радоЮ уLiилиtllа рiшенtrяl tll]()

вiдрахування здобyвача виrцоТ освiти,
5, д{иреr<тор'},чиЛиша вiлраховчс З уtll,{лиша злобу,ва,tiв вишtоt tlcBilrt ;li

погодженняМ -] органаNlИ студенl,СькогО саN,{овряд)/ва}tня 1,а IlepBI,,lF{H()li)

профспiЛковок) ор,:апiзаUiясtО (oci б, якi с ч;rенашл и про(lспiл r<rI ),

III. ПоновJ]ення до скJIаДу злобувачiв Brrrrtoi освi,ти

l. ПсlновлениN{и до складу здобува,riв виrцоТ tlсвirи Nlox(yTb бl,тлt tlсоСlи,

якi були вiдрахованi до завершrення навчання l]а ocBirHbtlltl (Hiry,Kt-lBtlto)

програмОю вишIоТ освiти вiдповiдного рiвня,

2. I lсlнов_пегtня здtйснюсться незалеж}lо Bi:t l'lptillit llИ Bi-lPaxVBilttIt){,

тривzurостi гtерервti в навчанlti, форш,rлi навчаtlllя. спеrtiа.пьнtlс ti Tit l a,,lr ii

:]нань, тип\, програr,]Iи, дяtерел (liHaHcvBaHHrl. форivи BJlacHoc гi rзиll1()г ()

навчальногО закJIадУ з урахуваI,IняN,l здатнос] i претенденl а 1 с пliri гrо

виконувати нав.lа-гlьний план. Поновлення t-{a навчанl"lя lздобувачiв tзиtilот

освiти здiйснк-lю,гься" як правило, пiд час KaHiKy;t,

понов:rеt]ня до складу здобyва.tiв виutоi освiт,и на ПеРLllРiЙ Кl'РС ocBl'tlI1\

програм на оgЕоtзi повноТ загальноi сере.]ньоi освi,ги забсlрrlняс,t,ьс,I. fiирск,гор

}чилиша ма€ право поновити на лру1ий курс осrб, яt<i б},п" виliJlцl,1сгti i



першlого курсу I-tA основ1 повноi загальFrоi сере.цньоj освiти. ]а \ \,I()l.}I1

лiквiдацii гtиплrr академiчноI заборгOваIlосТi до по.tатк}, навчi]JlЬних заня]ь,
З. ПоновленFIя здiйснюсться на ocBiTHi гlрограN,I}r того са,\lого рtrзня. з

яt(ого було вtлlэаховано ,]добувача Вишот освiти. l1a тltкий самиr,i абсl
моJlодший nypc.

Вiдрахованi здобувачi виiцоi освiти стуг]еня бака-,rавра (п,rагiстра.
спецiалiста медичного, фарпrачевтиIl}*ого та ветеринарного спря]\4),,вitl]ь tlii
ocHoBi повнtli' ]aгlltbttoi' середнЬоj' освiти ) NlaloTb пl)аво ta iндивiдr ilJIblIoK)
програ]uОю бутИ по}tовлеНими длЯ ЗдобуттЯ освiтньо-квruri(liкацiГrногil 1эiBH;t
молодшого спецiацiста за тiсю саl\{ою або спорiдненtlкl в \{e7ltilx l алr зi jlli_lHb
спецiальнiстю ч ToN,ly caivloMy або iншоN{у навчаJiьноN{),, :закладi,

4, ПогrовJ'lеНня до склад.ч здобу,вачiв вишоi освiт,и :здjйснttlсl.ьсrl в \{eiкax
"пiцен:зованого обсягч училиша за вlдповiдними piBHeb,l, ti},pco\{ .ra

спецiальнiстю. 11еревищення лiцензованого обсяг1, ý,Iо>t(ливе Y l]}]Hril,Kot]l..1_\
випадках за поIlереднiпr дозвоJlоN{ Мiнiс.rерства освiти i HayKrt.

5. Заява про поновлення повинна бути розглянуТ? В 1,r;11;tltmi пlэотя1.0Nl
двох тихtнiв (не враховуюtlи канiкуляlэний перlод). До заяви I|pg пoрlogjtettl-]rl
ДоДа€ТЬсЯ 3кадgц j'lц3 Довiдка. Випцilги до докчментiв осiб, якi paHirшc
навL{ались за ]\{е}liаш,rи Украtни- встановлк)€ виtцийr навL{альниil заклад.

За резvльтатоl\.{ розгляд\, заяви fuIaK)Tb бl,тti повiдtlпt;lеtтi ,\.NloI]}t
поновлення до скJlадy здобуtsачiв вишоi освiти аtбо причиt-lа гзlдпцови.

6. Лiквurацiя акалемtiчноi рiзницi N,lоже бути yMoBortl пOновлення ilбt_l
ПеРеДбаЧаТИСЬ в iндивiдуальному навчальному планi зitобчва.lа вищот tlcBi,t.tl
впродовж перtllого Cel\,IecTpy пiсля лоновлення.
Порядок перезарах\,вання дисциплiн (кредитiв, ре:з_\лt,гаliв tlавчаtlня) та
лiквiдацli академi.lнот рiзницi передбачаються в Полоrtсеttгti пl]о ор|.аtttзаtttкl
освiт,ньсlго лроцесу у Кам'янеriь-Подiльсько]\,1у N4едичI,IоN,I\j ч,rи;lищi.

7 " Виrшlrй навчальlrий заклад, у порядкч експериN,lен.l-у. N,Io)Iie
передбаЧи"ги В [lоло;кеНнi прО органiзаЧiю освiтНього прОцссY )' Itall ЯllСtltэ-
ПодiльсьКод4\" N,Iед1,11IноN,IY училиrцi визнання рез\Jlьтаtтiв HaB.,un.," наб\,,r.их r,
неформаЛьнiй ocBjTi та в rнфорМtu]ьrlо]чIУ навчаннi в обсязi до З0 кре:ит-iв
сктс,

Визнання результатiв навчаннЯ наб\,тих у' rrеdlорпла;rьнiй освi.r,i li] l]
iнформалъно\,,l\, навчаннi повинно тlередбачати,rакi обовiя:lкоtзi етапи.

ПОдаl{НЯ ocBir Hboi' деклараuil та ]о.]аванIIя до Hei' ittших foKr rleH tiB
(матерiалiв), якi Mo}I(yTb пряN{о чи опосередItоваFlо засвiдч),вати HaBe,l1eH\/ в
нlй iнформацiю:

форп,lvвання l<oпlicii. яка визначас моittливiс,ть ts14:]нitння. (lорпл и ,I-a

строки проведення атесl'ацii для визнання результilтiв rtав,tангlя tl;tбrlтих \,,

неформальнiй ocBi.ri та в lнформальнох4y навчаннi.
проведення атестацii Для ви3наннЯ резr,,льтатiв навLlання набу1l1а V

неформалънiй ocBiTl та в iнфорп,rальноN{у навчаннi.



Не :здiйснюсr,ься ви-}наl]ня результа,гiв EtaBLlaH ня н;tбу,r-llх }

rrеформальнiй ocBiTi та в iнформаJIьноN{у HaB.taHHi. :злобl,тих до tlOtlil-гl(},
l|авчання на IIeltHo\|1 ocBi г1-1ьоfulу piBlli.

}ie прI]ll},скастъся визнання ре:]чльтаl ll] навL|[llIItя набyтlлч ),,

НефОРМZi"rЬНiЙ ОСвiгi пlд .tac переб.чвання на ,I,}JN{LtacoBg оl(упованiй 1ери1орii
Украiни або непiдкоllтрольгrих районах дЩонецькоТ та J-lуганськоТ областей.

8. ýиреr<тор }/ttилища поновлк)€ на навчання здобчва.tiв rзишоТ освtт,и ,за

погод}кенням з органа]\{и студентського саN,Iовряд\,вання l-a первинtl()I()
профспiл ковою органiзашiсrо (ociб. якi с: L{лена]\,1 и про(lспiлки ).

9 Поновленi до складу злобувачiв вl,iщоТ освiт,и N,latoTb I,IpaBo IJa

зарахування (переведення) на плiсця дер)riавного замовлення ! BcTaHoBJleI-Iо\.l\,
ВиЩиМ навчальним закладом порядкY за погOдженняN4 з оl]гаtt;]N,I1,1

студентськоt,о ca]\,l с врядуван ня.

IV. Переведення ,]добува.liв вtlшоТ clcBiTlr
l , особи. якi навLIаюf,ься y виших FIавLIальних закjlаjlах. N,tоr(l"гь бt"-t-t,t

переведенi з,

оДНоГо ВиЩого навLtальtlого :]акладу /IO iншоttl вишог0 Ll?BLlZLп}эtl()t,()

закладу;
ОДнiеТ спецiальностi (спецiшrзацii, ocBiTHboi (HayKoBoi) програми) на

iнш1, в межах однiеТ галчзi знань;
однiсi форплlr навчання на iншу в межах сгtецiальгtостi;
ОДНОГО ЛЖеРеЛа фiнансування на iнше в N{extax ocBiTtttoT прогрil\i14.
2. ГIереведення :здобувачiв виLl{оТ сlсвiти здiйснюс,ться. яli правi,iJlо.

пiсля, пiд час лiтнiх або зимових канit.чл.
З. ПеРеведення здiйснюсться tlа ocBiTHi (HayKoBt) t]рограN,rtгtого ctlMol-tl

ступеня (рiвня), з яtсого було вiдраховано здобiваllа BIltlloi'ocBl-Iи, на lакttй
самий або мо"цсlдший курс

4 . Переведення здобувачiв ви щоi освiти з/tiliснкlс.гься в N,Ie)I(L]x

.цiцензоваFIого обсягч вишого навчаJlьного закjlад! ]а вi;tгlовi.tr{иNlи plt]ltc\l.
KypcONl га спецiitльн lcl к)

5. ПеРеВеДеНtjЯ Здобувачiв вишоТ освiти :] од1lоl,о виl1_1ого t{аt]l{;lль}1t'lI,t;
закладу ocBiT,lr до iнluого незалежно здiйснюсться за зго;tою керiвникitз обох
виших навLiальних закладiв. Здобyвач вишоi освiти. якиii баiкас IIеревесl,ись
до iншого закладу освiти" подаС на iпл'я кеlэiвниrtа вt|Lцого навtIаjlьlIого
закладу, в якоN4)/ BiH навча€ться, заяву гrро переведення i одеlэхtавши йtогtl
ПИсЬМоВ}' ЗГоД\') ЗВерТаСТЬся з Цiсrо Заявок) до керiвника того в}lщоt,(-)
навчального закладу, до якого BiH баясас перевестись.

заява про переведення llовиЕiна бутrt розгля}iута в чltилишti пl]оIrlгоNl
ДВОХ ТИ;tСНiВ, t Заявниковi ловiдомlrенt ),,l\Iови переIзедешня на навчавtlя a(lrl
rrричи}lа вiдмови.

ПР" ПОЗИТИt]Ному розглядi заяви i виконаннi },N,loB переве/ilе1-1tJя
керiвник вишого навчального ,]аклад)/ освiти вид?tt] t{aKa.:], згiдно l] ,lKttNl
злобувач допускаСться до зацять, а до виIЦого навrjаJ-|ьLtого"]|-lIfllалч, t] яli()\.l\,



BiH }Iаtsчався paгlil_tle, наIlр:lRляс зап}.tт щодо одер}Iiаr{ня йогсl аttаllецti,tгlt,lt

довiдки.
ПеРеВеДення здобува.liв виrцоi освiти в N,leiliax vllиллtltlа з:tiiiснrсlс:

директор.
6" Лiквi;tацiя акадеьтiчноi рiзниLti Nlorie бl,тrr \,хlовою t]ереведсttttя абtl

rrеРеДбаЧаТИСЬ в iндивi;l)альноN4у навчальноN,Iy llJIaHi злобува.tit вишlоi ()cBlt li
впродовж першоr,о сеll{естру пiсля llоновлен}tя. Ilорялоrс пере:]арах\,lзанIIrI

дисциплiн (крелитlв. ре,]\/лl,татiв навtlання) та .llil<вiдаrtii аr<адешлi,lнсli рlзнtаttt
передбачак)ться в [lоло>ltеннi пl)о органi,заuiю сlсtзl t,ttbot,o Ilpoltec\, },

Кап,t' янець-П одiльс bкo]\,t у ý4 еди чно Nl }" }/ 
tl ил и шi .

'l . Керiвник Iзишого навчапьнOго закладу, R яко]\,tv :]добуваLl врlш{оl'

освiти навчався 1эанlше. отримавши заIIит, вида€ нака:] про вtдрахr,ваItIlr|
СТУДеНТа }':]В'rlЗк\,з його шереведенняNI до iншого виulого H&Btliijlt,tJ0I,(l
закладу i в тttittttевий TepMiH пelэeclrJac акадеr,li.ttlу.]оiзtдк1" на адресу вищOгс)
навчального заклад)".

Керiвник вLiшог0 навчальнOго :]акладу, до якоl,tl [I€ревOi{ит,ься :здоСlvвi]Ll

вищоТ освi,ги, пiсitя одер)кання акадеNliчноi ,tlовtдки вида( наказ гIрсl йоr,tl
зарахyвання.

8. Переве-ленi здобчвачi вищоТ освi,гtr м?ют,ь гrраво t{il зара\\,ваlJня
(ПеРеВеЛеННЯ) На ш,liСця державнOго заN,Iовленl-tя у,вс"гаllоIз.]tеноil{\ вt{шlиN,i

навча-Iьним ,}акла/lоN,! порядку за погоlt)i(енIlяN,I :] орr,а}rаN,lи стYдеFI-гськоl,t)
сil\lовря_1\ ванllя

Перевеленtiя :]добувачiв вилlоi сrсвiти на Ilерший Kvpc tlcBiTHtx llpoll)il\l
На ocHoBi повноТ загстlьноТ середньоТ ocBiTl.t на плlсця дер)liаRtlог0 аСlо

регiонального за\,Iовлення :забороня€]ься. За уп,rови виIс{}сl1lнtlх обсr-авин rtl
питання розгля/{аJоться MirricTepcTBoN4 освiти i лtауки Украiни.

9. За погодrtенняj\,l з оргаtlом студентського саNlоl]ряд},ваI]ня
прийш,rаються рitлення прс).

Переведе}"{FIя осiб, якi навtIаються ч tзишому [lавчаjIьноNl) зlltt:ill.ri зlt

державним замовленням, на навLtан}Jя за KoHTpaKтoNl ]а pa\_\,HOti tttlit; t itl

фiзичних tюридичних) осiб;
Переведення осiб, якi навчаються у вишоN,{}/ навчагIьIfоj\,l} ,зак.t;t.li itl

РахУнОК кошr'iв t}iзлтчних (юридичних) осiб, на нilвчанl-iя за деl]ж:iвl{l]i\,1
:]aN4овленняN4.

l0, Здоб_увачl вишtli' освiти, яtti навчаIOтьсrI Ja l(oLLITL1 сlliзlr,tнtIх абtl
ЮриДиЧНих осiб" N,lo)Kуl,b буr-и переве.]егti за :iгоjlOIо cTopо[ll,i_ яка зrllйсttttlt
фiнансування навrIання.

l 1. У разi закiнчен}tя строку дii сертифlката про акредитацittl tlсвl ггlь()l
ПРОГРаМИ (Спешiальностi, напряму пiдготовки),Iа неотрt{м;}ння виlltиN{
навча.шьниN,I заt(ладоI\4 нового сертифiката про акреди,гаrliю :]доб\,вачi виrцоi
ОСвiти, якi навчаються за рахунок коштiв держаtsного (iчriсцсвого) бкlл;ttегt".
N{аЮть право на переведення до iншlого виIцого навrIаJlьного:]аI(Jlад},, в яI(о[,l_\1

ВiДЛОвiдна освiтня програi\Iа акредитована, для l}авершенtlя навча}]llri ,li.i

кошти Державного (lriсuевого) бюджету вiдповrдгrо ло Гlорrlлк}, llерсt]слсlillri
здобувачiв виll-цсli освiти, якi навчак)тъся за ра\\,FIок ttоштlв дер}liавli()г()

t



(пrtсuевоГо) бrолЖе'V, дО iнrших виltlих ,luu:ujl:'rи\ ]акjtа.lirз it,lttl 
']aReptlletll,i,t

FIавчаннЯ за рахунОк коrп,гiВ дер)liав'лОго (ш,riсLtевог,tl) бюдitсеrv, :]a,гBel)itil(ell.l,t}

постаново. кuоii;;;'й;;;;р1; ;;p,,Tn" вiд l l лисlоПа-rа 2015 PoKr -Nl9 927

\z.Ilерер}IВаНнянаВчанняосiб,якiнавч'lю-гЬся\'ВrIIц[r\
навча'lьних закл8ДпХl т,а наJlанttя акадепriчнrtх вiдrlt,с,гок

1.особапл'якiПерерВаЛиl-lаВtlаttНяуВИlцИхIlаВаlа-ПЬli}{х']ак.Ilалi1\.
НаДа€ТъсяакаДемi.trrавiдпусТка.jсоб1,:.Y:'}{аДаноакаДел,tiчН\.ВlДll)rс.t.li}.
н е вiдрахо вyю'ься з 

:1 

и сл1 зл9 бчва,'::л -j::}']:j;:.;:. 
1:,'1{i:;:,,НЪ:

права злобуuача вищоi ОСВiТИ ВiДПОВtДНО ДО За 
,1у N,lедиl{llо\,l\

органiзыriю освiтнього процесу у Кашt'янець-Ilодulьсьtiо}

YЧИЛишl. _ лr.ппдп{ особи. якi гrерерRаjlи l1at]l{tl'llrt-
Гliоля заtti н чен ня акадеN,Iiчноi вlдпусl,кtl 

",""1l_.]]..)_.,:, :,;,1

гlонов,ЮютьсЯ на t{aBrIa}lHi без с,гя.ненНя плаl-i. за перерt3}' В 1laBttaH}lt,

2" особапл. якr навчак)ться .у виt]lих навLIальLtих закJIа,]lах, N,lO)liV I'll

надаватись TaKt вl1ди академiчних вlдtlусток: 
в'я - I{e переl]в 

:

- академlltна вiдпустr<а за cTaHoN,I здорсlв'я - I{е переl]ва ч l]aBllaНiI1,

право на якl здоб_ч,вач вишоТ освir-и отри\,{},С }, випtiДку зни)ItеFllt}l

працездатност1 внасitiдок nopr:urano ,ir_vпr..rrи оргаlriзll1,.. якi :]\/Nlов"пе111

гострими захворtованнями, *" 
"i:1_::i,"r. 

r,.1,р1,1валого вiдновлкlвальн0I,()

лiкування;:]аГосТреНнЯNtИхронi.tнихЗахВорЮВuпu,.'-.::боLtасlt4]\{ll
захворюВанняN,lИ (понаД одИН. мiсяцЬ за ceмec-rp); aHaTo}:],j.,]:-" дефек,таrtlt,

якiнеДаЮТЬЗ\{оГИПроВесТиВlДноВЛюВалЬ}lелiкуванняпrлtlасНаВЧаННя.
-акаДеп,ti.tнавiДl-tчсткауЗВ,яЗкчЗуа{асТ}оВПроГра\IаКаI(аilе\'l1r{Н(]l

ьцобiльностi - Lie 
'ерерRа 

у nuuuunt-ti, яка нада€ТЪСЯ 'ЗДО[ll'Ва'tv ВИШtОТ 0clill t4'

якшо HaBIIaHHrl Ltи ста)кування в ocBiT,r{ix it+ayKtlu"" l''_|i]1:::: (l'тtlп'tу Lil]cil}

1tiоЗеМнИхДер)каR)унеп,rожЛиВЛЮ€ВИконанНяiьlдиlзi;l\.аjlЬFlоI'оН1]ВttаjIЬll()l.()
планy (iнди Bi л1, а-г1 ь н о го плану 

"uylo :n] |"л:::: 
)'

-акадешлiЧнаВlДПусТкауЗВ.яЗкузвiйськоВоК)сЛу7liбокl-ЦеllерерВа\
навчаннi, право на яку здобувач виrцоТ освiти отриNilус у BtTlla,.I(y ittlt,tl

ьцобiлiзацii,ПрИЗоВYНа.'ропоuувiЙськовусltужбY,Вс.ГуПуl{авiйсьttовr
службу за контрaктoNl вiдгrовiдно до зако1:::1,u"uu'

-акаДеtчt.iчнаВlДПусТкаЗасiплейнипtиТаiнш-tип'rtлосtlбистt'лл'tи
обставинами - це лерерва ), HaBLtaHHi, яка НаДа€'ЬСr1 'ЗДОСlvВаЧ)l ВИul.li ОСВl'ГИ

r-ra пiдставi власноi п,rотлrвованоi заяви, 
_rllIlrT1.1, п{-, ппгr

-вiдгlус.гкИПOваг'iтностiтапологах,вiДгtусТIiИПоДоГЛяДуЗаДИ.Гl,itl()t{l
до досягнення некl BiKy з-" р;;;, " о разi, коли дtlтина хвоlэ'с: ,та гrо,rребy.

домашнЬого догЛяду, * до цосягнсНня дитино}о 6-рi,,tногtl BiKy, надакугься

вiдповiдrtо До ltо:rекс1,:законiв про I1рацrо YKpaTHtt,

3. Налання аIiадеri.rпо'iuЬпу.rп" осРорп,rлю€,гься вiJtгlсlвiдr]иNl HaKa]O\i.

дИрекТорауLII4JIишзiззft:3наttенняМВt1llут.апiлставиНаJlа]Нlt'lаltiljtе\'lltlilоi
вiдпустки та Тi тepMtHtB, 

I вiдtrустки за стан.)\1 ]JOроR я_ \j

4. N4аксиN,tальна тривалiсть академ]:1.::, 
]а сiмейt{иN,{tl 

,r[l

ЗВ"яЗкуЗуЧасТЮВПроГраN{ахакаДемiчноТtчlобiльt.tостt,|:



iНШИМИ ОСОбистими обставинами встановлюсться ло одного 1]ol(\,. Ilри
необхiдНостi т,риВirлtстЬ такоi академiЧноТ вiдпусl,ки N,I()же б\r"t,и пl)оjlов)кеtiа
ще на один pirt.

5. Академtiчна вlдпl,gl,цu за стаFIом здоров'rI надасться .]добува,lа\I
ВИшоТ освiти t+a пiдсr-авi висновк1, лlкаlэсько-конс),ль]ативноl Kol,iici1 (ЛК{{)
стулентськоТ полiклiнiки, а таь4. де вона вilсl,тня, - гоJl()t]llог() .jlll(it1),l
лiкувально-гrрофiлакти.лноl устанOви (ЛПУ), якit провадить N,Iellиtilte
обслугов),ван ня cTr дентiв.

Яошо стан хворого злобувача вt{щоТ освiти t йогt,l вiддаленiсть вiд JI]1У.
яка провадитЬ \{едиLlне обслyгОВllgзппо стyдегrтiв, }Ie дак)]ь йсlьл1, N,IоrIiл!tвос t1

ТУДИ ЗВеРНYТИСЯ" BiH N4оже звернутися ло ",tiкаlэськ1/ допоN{ог}, до
територiальноi лпу i гriсля закiнчення ;riкування отримати виI]иск\; з icroprl
хвороби для подання iТ до ЛКК сT дентськоj полiклiнiки.

6. Висновки лiкарiв вiдошl.rих i територiальних JjI,IY про необхiлнiс,lь
наданнЯ студента]\4 аКадемitшоi вiлпустки за cTaHol\{ lздоров'я (а ,I,itl(o)t(

звiльнення Тх вiд фiзичноТ працl або перенt,сенlIЯ герлтrнlв llрOх()ДrliеIlIlЯ
виробничоТ практикИ) потреб),югЬ ttiдтверд;l(еннЯ l)lшJеljllяN,I JIкК або
головниN,{ ;tiKapeM (завiдуюЧим) ЛПУ" Lцо обслугоR\/€ с г1 лен гiв.

У виняткових випадках, колti стан хворого i його вiддiulенiсть вiд,|IllУ.
що обслуговус стlдентiв, не дають пло>ttливостi лiкарям, якl провадя l t
N,lедичне обслугоВYванIlЯ стчдентiВ, провесТи медиttне обсте;,tсення ст},.де}l.г;t_
кеlэiвниЦl,во YчиЛища (за згодоЮ лгlу, яка обслYгов\,с сту,лентiв) прийл,tаr.
рiшення про на_tання академtчнот вiдп,,,стки на лiдставi висновку ЛJtIt JIIly"
ле лiкуеться студеFIl-.

7 Для прийняrтя лiкаряtчtи експертFlого 1-1iшення J,o jIпу. якi]
обслугову€ училиLце, подаються запи,r, детальна випIlсltа з icTopli хворобlл Bi:i
\IедИ.tноi },станови. пiд наглядом якоТ зна.чоlиl ься cl \ дент. i провtl_rи I ься
йогО повне 1\4едичне обсте>ttеНня. ПрИ експертНоплу вrтрiшенtti питанliЯ ГlРt)
необхiднiсть НаДаНнЯ академiчноТ вiдпус,гки ]а c],aHt)N,I здоров я
ВРаХОВУЮТ'ЬСЯ: С'rРОКИ ТИМЧаСОВОi Вгра]'и працездt]r-носr-i (бi.-rьше o_1}tol ()

пliсяця за семестр); специфiка освiтнього процес\/: профr.;rь в},lшог(j
НаВЧаПЬНОгО Заклал1,: сrlпiнь a/]aпTarriT здобуваLtа виtцсlТ освiти; Nlo/tqlIlBlcI,t)
ПОГiРШеННЯ ЗДОРОв'я (перехiд гострого захворювання в хронiчне, вихi/l гllt
iнвалiднiсть). якLцо особа продовжуватиh,Iе навчання.

На rriдст,авi розгляду виllиски lз icTopii хворсlби i даних ]\,tедиtlLlогО
обсте>tсеннЯ лкК (У випадкY ii вiдсутносr.i, головний лiкар), за yt{acTK]
предстаВника ВИщогО навчальНого заклалу освiти (у разi псlтреби), робиr,t,
висновок про необхiдl+iсть надання ст},денту академiчнсlт вiдгrу,стки або йtlгtl
переведення за станоN,I ,]доров'я на навчання на ir-rLшу спецiальtliсть або,llil
iншого вt{щого на,вIlального закладу. У висновкч JIIiK :]Азначас-гt,сrl
реком енДована т р t tBtut icTb а кадемiчноТ вiдпустки за сl,а.ном здоров' я.

8. fля вирiшення пIттання про допуск до навчання з:lоб\,ва.liв Bиrtli,li
освiти, у якиХ ]аверlшу€ться TepмiH акадеiчtiчноТ вiдпустк}l :]а станOý,1 зi{оров.rj.
необхiдНо за два ти;ttнl до ]lOLIal.Ky CеN,Ieстpy податLl дО Jlпу, яка проВ?ДИт1,
NIедичне обслугов},,ваннЯ стчдентiв. довiдкч про стаН здоро|]'r1 з JТГIУ. яi<иi]i

t



спостерiгав ]а хвориi\,t пiд час акадеьцi.lнсlТ вiдпустки, i пройти коý,lпj,lс|{сFiе

]\{едичне обстеittення. На пiдставi чого здобу,ва.lапl BllmoТ ocBt1-1t t]liJ?]tlllся
висновок ЛКК для подання його до врlщого l{авrIального зэIijl?;i{V.

9. lопуск до навчанllя здобчвачiв вишоТ освiт,и_ у яких :]авер]llився
TepMiH академi.lноi вiдпyсr-ки, здiйсню€l,ься нака ]tlN,I ltcplt]HиKL,l i]ишiого
навчальноItl Jali.lil,t\ Ila пi.rставi Jаяtsи сг\,.-tе|llа_ якil lIO]ilK)l ься нс lIlJttitltc
ДВОХ тиltнiв вlд р19.1зl,ку навчання, У разr акалеп,ti.tноi вiдпусткрl l]а cl,al,|.N,l

.]доров'я до ]аяви jloдасться BttcHoBoK ЛКК.
fiопуск до навчання осiб, яI(иN{ надано акадепli.ttl1 вiдпr u] N\ .

здiйснюкl],ься, як пl]авило, пtJ час канiкул. Злоб},ва.li вишtlt осtзiти якi нс
подали в vстановлений TepMiH доку]\{ен,т,и для допускч до HaBLIaFI[Jrl.

вiдраховуюl^ься :] t]иt]]ого навt{алъного заклад}".
10 Yci сytlереL1.1ивi питання з llривод.v надання itKaдerli.tHoT Btдttvclttt-l

розглялаю,гься кеlэiвнишlвоNI вишого навL{ального заклад\,, aKaдebti.llltll
вiдпустки за c-TaI-lON{ здоров'я - керiвrrиц-гвом виLцог0 навчальногl) l]i}KJI?;l\

освiти спiльно з Лпу.

VI. Повторне ttавчання у вrrших навчальних ,}ilклllдах

l " Пов,гсlргrе навLIання - це повторFIе проходiI(ення праце ]дil,],ни\,l

здобVваLIеN{ виtцоТ освi-t"и (який не N,Iа€ llpat}a Htl отр1,I\,l|lння акаде\riчноl'
ВiДПVСТКИ ЗZi CTaHo\,l Здоров'я) Kvpc1l HaBtlaH1-Irt :за певниii ce\lec1,1]. tti]BtiiUlt,}tиl.i
ллан якого студент не в}lконав у повному обсязl. \ To\l\ .tислt ] ll()i]a)Iiнll\
Ilриllин: череt Iривалi захворюванI-1я. пов язанi. зtlкlэспrа. i спi.rсirriяttи. ,lacli
захворювання (поrrад один мiсяць за семестр): сл_ужбовi вlлряjl)liення; cK.Jla,,tlll

сiплейнi обставини, зокреý{а, необхiднiс,гь доглядy ]а ч.lеl-tаNltl cirl'Т тошtl.
ЗДОбУвачi вищоi сlсвiт,и першого курсу )rчилиша на ocHoBi повнtll

загальноl середньоi освiти правом FIа повторне навtlа}tl{я не корисl,уються
2, Пiдстаt]оto для наданt{rl здобувачу виrшоТ освiти права на пов]оl]Ilе

навчання може бути невиконання до Llочатку екзаменацiйноi cecir
iндивiдуаrльного навLIаJтьного планy 1lоточного се\,Iес,гр\1. \, ToNl\ .tllc.ti ]

пова>t(н их прl l ч и н. п i:TBep_f7l(eH и \ вiдr rclBi:tH и м и foKv \l el ll а \l l l.

!,овiлкlr про захRорювання здобl,вача вищоt' t-lcBir и гtiд час ceNrec]p\
:завiряються в JiIlY, яка його обслl,говчс" i подtIrOться.|1о виlllого навчальFlоI,с)
заклад)/ протягtt\,I тижня лiсля закiн,tенttя лiкування.

З. Для прийняття,ltiкаряпли ексгlерт]lого 1-1itllегtьlя .10 Jll'lY. я}tа

обслуговус вищий заклад освiти, подак)ться запи,г з yllиjIиtllа" /1еl aj]bгti]
виписка з icTttlэii' хвороби вiд п,tеJи.lноl ) cTaFIoBIl. пiл nu..1191tr\l яtttli
ЗНаХОДИТься здобvваtl, i проводиться йоr,о повне ]\{едр]L]t]е обстеlкеlrrrя. lIplr
експертношл1,, вирiшеннi питання про необхiднiсть наданFIя Irовторного K\/pcy
навчання за через ,гривалi або .tacTi захворювання враховyються: с,грOliи
ти,vчасовоТ втрати працездатносr,i (бiльше оllного r,tiсяця :]а L]еNlес,г1]).

спеrrифiка навчального Ilроцес}/, особливостi виIцого навttального закjlаil\,,
галузi знань та спецtальностi: ступiнь адаптацii студеlll,а; \,Iоrli,Iивlс l ь

гlОгiршення здоров'я (лерехiд гостроI,о захворк)ваllttя в хllt,lttiчгtе, вttхiдl Iill
iнвацiднiсть )_ якщо ст}/дент продовrrуватиI\,1е навltання.



З, Гlитання гIро надання злобу,вачу, виtttоТ освi,tи rlpaBit lla lltrBl()ptIc
I-|авLlання вирiшr,сться lсерiвникоN4 вишlого liавtIаljlLtlого зilклi"lд}, lta подаlI1-Irt}J

завiдува.tа вi.t,tiленttя J.o початк\ Bi.tltoBiдllilt о cefulccIl)\ i clt[lo1lrr.lя( lbcil
вiлrrовiдним наказоN1.

4. Повторне навчання здiйснюс:ться з поLIатк}, се\{естру" н?вtjз;IьIll]й
план якого студент не виконав.

5, Злобу,вачаN,I виrцоТ освir-и. якt навчалися за дер)I(авниNt (регiоналt,i-tllь,l)

заN,IовленI{яN4 та отриN,lа_rlи право на IloB],opнe HaBt{aHH11 через r,plaBa;ti або ,lacTi

захворювання, продовiliують навIlаI{ня за /]el]7liaвtlи i\,l (регitlнiulьнll\I )

за]\{овлення]\,1 l-а N{ають право на признаt{еннrI rllHtп,ta;lbttoi орлинztрttсli'
стипендiТ, якш{о Iзони 1\,tалtt на Hei' право в по]lере/lньоN{y HutBLIa-r]bHoi\,1\

ceMecTpi.
В yclx iнших випадках надання злобувачi, виtцоl' освiти пl)ава llli

шовторне навчання мохtливе лиш]е в разi навчання (rlсllсвслеltгlrl Hzt l,lztвtlillttlя)
на мiсця за коilllи (liзичгrих або юридиtlFlих осiб.

6. З-]обrва.lапt вltшоj'освirи. яr<i заrишенi tta п9з11l|)нс lIi,lt]tlilHlIя.
N{ожуть бl"rи перезара\ованi дисциплiни, :] ,lliих ]а резуль,I,|] l,i]N,lи

t-tiдсуп,лкового liо}lтролю вони N,lалt4 оцiнкч не FItlжLIе BcTabIoB.Ilet]oI,i-r

Ilолохtенням про органiзачiю освiтнього \i Кашt'янець-Подiльсько\l\/
l\lеди1-1 HoNl) },,tltл ll щi.

Перезарахування здiйснюсться на rrjдставi заявI,1 здоб\,,ва.tа i за ,]I-o/loK)

завiдувача вiддiлен ня.
7. За перiсlд tlаt],-tання для :]/tоб),-гl-я ocBi,l-Hbtlгt,l CI,\ llеня N,lоJlодIlIо1,0

спецiалiста здобуRач вищоi ocBir tt \to)l(e скористi}тися rIpilt]ON{ |1at

проходх(ення повторiiого курсу навчаннri не бiльше одного разу

VI l. Офор]илення доlсумеrrтiв
1. особi, яка вiдрахована з уtiилиша, виllа€]-гься акаде;i,tiчна .1oBi.ttclt

встановленоТ сРсlр]\,lи, яка :]атверджена наказоN,I N4irricTepcT,Ba clcBlTtt l Ha\Kl1
Украiни вiд l2 травня 20l5 року ЛЬ 525 (урелакчiТ HaKa:;r,N4iHicre-pcтBa освj,tи
i начкll УкраТни вiд 22 червня 2а|6 року ЛЪ 70l) (Ilpo :затверд)liеFIня (loplr
докуN,Iентiв про вишу ocBiTy (HavKoBi ступеrri) дер)кавного зразка ta ,loдatKjtl
до них. ,]разка акадеNIiчноl довi:киll Tl оригiна-r док\ \lеllга про 1latrirttc
здобуту ocBiT1,, У разi переривання навчання здоб},вач вишоi освiти N,IаЁ право
на отриN{ання академi.lноI довiдки.

fiо особовсli слрави студента в 1lа,зi IlереRедення вкладак)Iьсrl. lit)lliri
акадепtiчноi довiдки, ttiдписаноТ керiвниll,гв01\{ виt]lого HaBtlanbHoI о ,]aKJIll_,l\ 

i

скрiп,rеноi' його пеtlа-гкокl. завiрена завilr кlчиьl Bil_ri,reIlllя\I jа_lirсоlза Iillll;lili:l.
СтУДентськиЙ кI]иток i скрiплена flечатI(оIо :]а ttiдltltсtlп1 ,зав, вiддiленгlяьt
навчальна каргка здобувача вищсli освiти rз заз}{аrlенt]яN,l вtlконання tll]N,I

навчального план},.
2, Вiдопlt_lсr i про вивtlенi lисцllплiни. звiгlt llpo lI[]aK гик\ _ ctt.lit. icrti

залiки та екзамеFIи вносяться до академiчноi лсlвii(l<и oKl)e\4o :]а KoiitttltГз
семестр.



3. Стулент1l. дц"; навчався в декiлькох вищи,\ Haвl{ajlblltlx зак":,Iаjtа\.

виласться ака-]еN,li,tна:овiдка. до якоi'вносяться оцiнки. o_Iep7l(aHi ниrr ltiJ,lltc
навLIання в 11их 1,1авчальних закладах. В цьо\{у BL.{llal{li},;lO illiztilc\li,tltt,t
довiдки перед Llepe;riKtlM дисцlIплiн. сltлалених }, l}и[lоN{)l t]aBllii-lbit()ful}/

закладi, який видас довiдку. вносяться дисциплiни, сtt.пlJенl в iгtших вllшiи,\
навчальних закладах га вказ},€ться назва цих зак.ltадtв.

4. До акадепti.tноТ довiдки не вносятъся пред]\4е,г[l, з яiiих здобl,ва,t
вищоi освiти одерх(ав незадовiльнi оцiнки, Стулентам. якi вибч,llи з перпlоl,о
к) рс) вишого t{авчальllого ,]aKJ|a_]) i tle скла:аlи ек jа\lени i lа.riки Btlla( гI)ся

академi.lна довiдка з записоN{. шо сl-\,,1ент залiкiв та екзапtенiв не склалав.
5. Стулент1,. -яtклtй поновлений у вишоý{у навLiальноN4у закладi абсl

перевелений до F{ъого, видасться :залiкова книжка з пpocTaвJleHl]N,l tl

llерезара\ованиNIи -1tlсциплiнапци,з вi.tгlовi_lнипtи оцiнка\lli. o]eprI(i,lllll\lll R

iншому навчаlьномч закладl. Перезарах},вання дисllиплiн здiйснюс завiд_tвlt,t
вiддiленням.

6. До особовоi справи студента (перевеленого з lншOго Iз}luI0l,()

навчального заклалу* освir,и або поновленоl-о) вкладаються: вl1шискil 1] наказ\/
про зарах) вання. tarlBa_ академiчна дtlвi.rка,

7. Ресстрашtя академiчirих довiдt,lк проводt]ться в }Kyprтit.lli рессграшrl
видзqj академ i,tl-tих ловiдок" (lорп,rа якого затверд.яi)"€"гься {\4OIj.

Щиректор уrилища [l.С. Клим
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