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1. Загальні положення 

1.1. Положення про порядок відрахування, переривання навчання, 

поновлення і переведення осіб, які здобувають  вищу освіту, та надання 

академічної відпустки (далі – Положення) у ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» регулює питання відрахування, переривання 

навчання, поновлення і переведення осіб, які здобувають вищу освіту, та 

надання їм академічної відпустки у ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» (далі – ДДПУ).  

1.2. Положення розроблено відповідно до: 

– Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII; 

– Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII;  

– Положення про порядок відрахування, переривання навчання, 

поновлення  і переведення осіб, які навчаються  у закладах вищої освіти, а 

також надання їм академічної відпустки, затвердженого наказом МОН 

України №54 від 18.01. 2018 р.,  

– Порядку переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за 

рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, до інших закладів вищої 

освіти для завершення навчання за рахунок коштів державного (місцевого) 

бюджету № 927 від 11.11.2015 р., 

– Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах), затвердженого постановою КМУ№ 261 від 23.03.2016 р.,  

– постанов КМУ №882 від 12.07.2004 р., №1050 від 28.12.2016 р., №32 

від 25.01.2017 р. щодо питань стипендіального забезпечення;  

– Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, 

затвердженого постановою КМУ №579 від 12.08.2015 р.;  

– Наказу МОН України № 943 від 16.10.2009 р. «Про запровадження у 

вищих навчальних закладах Європейської кредитно-трансферної системи»; 

– Статуту ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; 
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– Положення про організацію освітнього процесу у ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет».  

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: 

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

унеможливлюють виконання здобувачем вищої освіти освітньої (наукової) 

програми з передбачених цим положенням підстав; 

академічна довідка – це документ встановленого зразка, що містить 

відомості про результати навчання, назви навчальних дисциплін та складені 

заліки і екзамени здобувачем вищої освіти, який відрахований із закладу 

вищої освіти до завершення навчання за освітньою (науковою) програмою;   

академічна різниця – це перелік навчальних дисциплін, які здобувач 

вищої освіти, що поновлюється чи переводиться, раніше не вивчав, але  

навчальним планом курсу та освітньою програмою спеціальності передбачені 

до обов’язкового вивчення та складання форм контролю на час поновлення 

чи переведення; 

відрахування – припинення статусу здобувача вищої освіти, прав та 

обов’язків особи, що здобуває вищу освіту;  

переведення – зміна здобувачем вищої освіти закладу освіти 

спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої (наукової) 

програми) та/або форми здобуття освіти та/або джерел фінансування без 

припинення статусу здобувача вищої освіти з відповідною зміною його прав 

та обов’язків;  

переривання навчання – призупинення виконання здобувачем вищої 

освіти індивідуального навчального плану /або індивідуального плану 

наукової роботи у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання 

освітньої (наукової) програми, з частковим призупиненням його  прав та 

обов’язків;  

повторне навчання – це повторне проходження працездатним 

здобувачем вищої освіти курсу навчання за певний семестр, навчальний план 

якого здобувач не виконав у повному обсязі, у тому числі з поважних причин; 
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поновлення – відновлення статусу здобувача вищої освіти з 

поновленням повного обсягу прав та обов’язків як особи, що здобуває вищу 

освіту. 

 

2. Відрахування здобувачів вищої освіти з ДДПУ 

2.1. Підставами для відрахування здобувача вищої освіти є: 

– завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) 

програмою; 

– власне бажання; 

– переведення до іншого закладу вищої освіти; 

– невиконання індивідуального навчального плану або індивідуального 

плану наукової роботи; 

– порушення умов договору (контракту), укладеного між закладом 

вищої освіти та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, 

яка замовляє платну освітню послугу; 

– якщо здобувач після зарахування не приступив до занять протягом 10 

днів від дня їх початку та не сповістив заклад (деканат) про наявність 

поважної причини для цього (наказ про зарахування скасовується в частині, 

що стосується цієї особи); 

– порушення правил внутрішнього розпорядку університету;  

– порушення академічної доброчесності; 

– якщо здобувач прострочив термін поновлення після закінчення 

академічної відпустки; 

– інші випадки, передбачені законом  (Додаток 1).   

2.2. Відрахування неповнолітніх здобувачів з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, здійснюється обов’язково за 

погодженням з органом студентського самоврядування ДДПУ.  

2.3. При відрахуванні здобувача із закладу вищої освіти йому видається 

академічна довідка, у якій мають бути вказані всі отримані ним позитивні 

результати навчання з освітніх компонентів навчального плану, за формою, 
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затвердженою у редакції наказу МОН України від 22 червня 2016 року № 701, 

та оригінал документа про попередню освіту, на підставі якого здобувач 

зараховувався до закладу  вищої освіти.  

2.4. Здобувачі, які в установлений термін не склали екзаменаційної 

сесії, відраховуються за невиконання навчального плану. Якщо здобувач з 

поважних причин або за станом здоров’я не в змозі своєчасно згідно з 

графіком освітнього процесу скласти форми контролю (заліки/ екзамени), 

визначені навчальним планом, він повинен протягом трьох днів від 

виникнення таких причин повідомити деканат (відділ аспірантури). Інакше 

здобувач вважається таким, що має академічну заборгованість. Якщо 

здобувач без поважних причин має академічну заборгованість, він втрачає 

право на отримання стипендії.  

2.5. Здобувач, який не ліквідував академічну заборгованість до початку 

нового семестру, відраховується з ДДПУ за невиконання навчального плану 

на підставі подання декана факультету (завідувача аспірантури), у якому 

зазначається, які саме екзамени та заліки здобувач не склав. Відповідне 

подання має бути в обов’язковому порядку погоджене з органом 

студентського самоврядування/радою молодих вчених ДДПУ. 

2.6. Невиконання індивідуального плану наукової роботи або 

порушення строків його виконання без поважних причин, передбачених 

законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою ДДПУ 

рішення про відрахування аспіранта або докторанта. 

2.7. Після відрахування здобувача його особова справа передається на 

зберігання до архіву ДДПУ. Для передачі в архів до особової справи 

відрахованого здобувача вищої освіти додаються: 

- копія академічної довідки, підписаної керівництвом ДДПУ і 

скріпленої гербовою печаткою; 

- залікова книжка (індивідуальний навчальний план здобувача), 

завірені першим проректором/ проректором з науково-педагогічної роботи  та 

деканом факультету /завідувачем аспірантури; 
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- навчальна картка здобувача вищої освіти, що містить інформацію 

про здобуті позитивні результати навчання, назви дисциплін відповідно до 

навчального плану, за яким навчався здобувач, отримані оцінки і кількість 

кредитів ЄКТС, скріплена печаткою за підписом декана / завідувача 

аспірантури. 

У разі відрахування з першого курсу здобувач вищої освіти втрачає 

право на поновлення. 

 

3. Переривання навчання здобувачів вищої освіти 

та надання академічної відпустки 

3.1. Здобувачам вищої освіти, які переривають навчання в ДДПУ, 

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

відраховуються з числа здобувачів вищої освіти та зберігають окремі права 

здобувача вищої освіти, відповідно до законодавства України,  Положення 

про організацію освітнього процесу ДДПУ та цього Положення. 

3.2. Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні за поданою 

заявою (Додаток 2) у зв’язку з: 

1) обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої (наукової) 

програми (за станом здоров’я, стажуванням  за кордоном, сімейними 

обставинами тощо); 

2) 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; 

3) призванням на військову службу у зв’язку з оголошенням 

мобілізації, що гарантується збереження місця навчання.   

3.3. Здобувачам вищої 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 
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виплата стипендії відповідно до Положення про порядок реалізації права на 

академічну мобільність, якщо інше не передбачено угодами про академічну 

мобільність. Такі особи не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти 

та мають право на академічну відпустку.    

3.4. Максимальна тривалість академічної відпустки становить один рік. 

Після закінчення академічної відпустки особи, які перервали навчання, 

поновлюються на навчанні без стягнення плати за період перерви в навчанні. 

3.5. Відпустки по вагітності та пологах, по догляду за дитиною до 

досягнення нею віку 3-х років, а також до досягнення дитиною 6-річного віку 

у разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду, надаються 

відповідно до Кодексу законів про працю України на підставі поданої заяви 

(Додаток 3). 

3.6. Академічна відпустка надається здобувачу вищої освіти за 

медичними показниками на підставі висновку лікарсько-консультативної 

комісії (ЛКК). Висновки лікаря про необхідність надання здобувачу вищої 

освіти академічної відпустки за медичними показниками, звільнення від 

фізичного навантаження або перенесення термінів проходження практичної 

підготовки вважаються недійсними за відсутності рішення лікарсько-

консультативної комісії (ЛКК). У висновку ЛКК зазначається рекомендована 

тривалість академічної відпустки. 

3.7. У всіх випадках загострення хронічних або гострих психічних 

захворювань керівництво ДДПУ на підставі висновку психоневрологічного 

диспансеру та ЛКК вирішує питання про відрахування здобувача вищої 

освіти або рекомендує переведення здобувача вищої освіти на іншу 

спеціальність (освітню (наукову) програму) або до іншого ЗВО. При 

сприятливому прогнозі хвороби здобувачу вищої освіти надається академічна 

відпустка терміном не більше одного року. Здобувачам вищої освіти, які хворі 

на туберкульоз, академічна відпустка надається терміном, як правило, на 

один рік, а у разі потреби може бути подовжена ще на 1 рік. Питання про 

подовження терміну академічної відпустки або переведення таких здобувачів 
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вищої освіти вирішується в індивідуальному порядку.  

3.8. Оформлення академічної відпустки можливе лише за відсутності у 

здобувача вищої освіти академічної заборгованості. Під час екзаменаційних 

сесій надання академічних відпусток не допускається. Здобувачі вищої 

освіти, які не надали довідки ЛКК про стан здоров’я до початку 

екзаменаційної сесії та отримали під час екзаменів незадовільні оцінки, 

вважаються такими, що не встигають, і відраховуються з ДДПУ. 

3.9. Допуск до навчання здобувачів вищої освіти, у яких завершився 

термін академічної відпустки, здійснюється наказом ректора на підставі заяви 

та висновку ЛКК про стан здоров’я, які надаються до деканату факультету 

(відділу аспірантури) не пізніше двох тижнів від початку навчального 

семестру (Додаток 4).  

3.10. Здобувачі вищої освіти, які не надали заяву про допуск на 

навчання та документи в установлений термін, відраховуються з ДДПУ. 

3.11. За період навчання здобувач вищої освіти може скористатися 

правом на отримання академічної відпустки, як правило, один раз. 

3.12. Суперечливі питання з приводу надання академічної відпустки 

розглядаються безпосередньо ректором ДДПУ за участю органу 

студентського самоврядування (ради молодих вчених). 

 

4. Поновлення здобувачів вищої освіти 

4.1. Поновленими до складу здобувачів вищої освіти можуть бути 

особи, відраховані до завершення навчання за освітньою (науковою) 

програмою. 

Здобувачі вищої освіти, яким було надано академічну відпустку, 

поновлюють навчання шляхом допуску до освітнього процесу. 

4.2. Поновлення здійснюється незалежно від причини відрахування, 

тривалості перерви в навчанні, форми здобуття освіти, спеціальності 

(предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої (наукової) програми) та 

галузі знань, типу програми, джерел фінансування, форми власності, сфери 
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управління закладу освіти з урахуванням здатності претендента успішно 

виконувати освітню програму. 

4.3. Поновлення може здійснюватися на освітні (наукові) програми того 

самого рівня на такий самий або нижчий курс (рік навчання), або на освітні 

(наукові) програми нижчого рівня вищої освіти. 

4.4. Право на поновлення мають здобувачі вищої освіти, відраховані з 

2-го та старших курсів. Поновлення до складу здобувачів вищої освіти ДДПУ 

здійснюється наказом ректора незалежно від тривалості перерви у навчанні, 

причин відрахування при здатності претендента успішно виконувати 

навчальний план та дотримуватися графіку навчального процесу. 

4.5. Поновлення здобувача вищої освіти здійснюється під час літніх чи 

зимових канікул для денної форми навчання і протягом навчального року – 

для заочної форми. 

Заява про поновлення розглядається ректором протягом двох тижнів 

(Додаток 5). Заявникові повідомляються умови зарахування на навчання або 

причини відмови.  

4.6. При поновленні підставою для визнання результатів навчання є 

надання здобувачем академічної довідки або диплому про попередню вищу 

освіту, згідно з чим деканом факультету (завідувачем відділу аспірантури) 

визначається курс, на який здобувач вищої освіти може бути поновлений. 

Після співвіднесення академічної довідки з навчальним планом певного 

курсу і спеціальності (освітньої (наукової) програми) здійснюється трансфер 

кредитів та результатів успішності. 

 

5. Переведення здобувачів вищої освіти 

5.1. Здобувачі вищої освіти можуть бути переведені з: 

 курсу на старший  курс навчання; 

 одного закладу освіти України до іншого закладу освіти України; 

 однієї спеціальності (спеціалізації, освітньої (наукової) програми) на 

іншу; 
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 однієї форми здобуття освіти на іншу; 

 одного джерела фінансування на інше. 

5.2. Переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за денною 

формою здобуття освіти, здійснюються, як правило, під час канікул. 

5.3. Переведення здобувачів на наступний рік навчання. 

Переведення здобувачів на наступний рік навчання здійснюється 

наказом ректора за поданням деканів факультетів (завідувача відділу 

аспірантури), на яких навчаються здобувачі за відповідними спеціальностями, 

освітніми (науковими) програмами.   

На наступний рік навчання переводяться здобувачі, які повністю 

виконали індивідуальний навчальний план поточного навчального року і 

склали всі форми контролю за освітніми компонентами, визначеними 

освітньою програмою на вказаний період. 

У виняткових випадках дозволяється переводити на наступний 

навчальний рік здобувачів, які не склали заліки/екзамени в установлені 

терміни через хворобу або з інших поважних причин (документально 

підтверджених) та яким надається можливість складання екзаменів та заліків 

за індивідуальним графіком. Якщо здобувачі, які не ліквідували академічну 

заборгованість у встановлені індивідуальним графіком терміни, то вони 

відраховуються зі складу осіб ДДПУ. Проєкт наказу про відрахування у 

такому випадку подається деканом факультету (завідувачем відділу 

аспірантури) на підпис ректору відразу після закінчення визначеного терміну 

складання академічної заборгованості за індивідуальним графіком.  

5.4. Переведення здобувача вищої освіти між закладами вищої освіти: 

– переведення здобувача вищої освіти між ДДПУ та іншими ЗВО 

здійснюється за згодою ректорів; 

– для переведення здобувач вищої освіти подає ректорові закладу, у 

якому навчається, заяву для одержання письмової згоди та звертається з цією 

заявою до ректора закладу, до якого бажає перевестися (Додаток 6); 

– у разі переведення до ДДПУ при позитивному розгляді заяви (за умов 
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відповідності спеціальності, наявності вільних місць ліцензованого обсягу на 

даному курсі, допустимої академічної різниці) ректор видає наказ, згідно з 

яким здобувач вищої освіти допускається до занять; водночас до закладу, у 

якому навчався здобувач вищої освіти, надсилається письмовий запит щодо 

одержання його особової справи; 

– ліквідація академічної різниці відбувається у термін, що не 

перевищує одного місяця з дня подання відповідної заяви здобувача вищої 

освіти; 

– ректор закладу вищої освіти, в якому навчався здобувач вищої освіти, 

отримавши запит, видає наказ про його відрахування у зв’язку з 

переведенням до іншого закладу вищої освіти і в тижневий термін пересилає 

особову справу на адресу закладу, з якого надійшов запит, та вносить 

відповідну інформацію до Єдиної державної електронної бази з питань 

освіти. У закладі вищої освіти, де здобувач навчався раніше, залишаються 

копія академічної довідки, навчальна картка здобувача вищої освіти, залікова 

книжка та список відісланих документів. Порядок зберігання цих документів 

такий само, як і особових справ здобувачів вищої освіти; 

– ректор закладу вищої освіти, до якого здобувач вищої освіти 

переводиться, по одержанні особової справи здобувача вищої освіти видає 

наказ про його зарахування та вносить відповідну інформацію до Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти; 

– здобувачу вищої освіти видається залікова книжка з оцінками 

трансферних кредитів. Перезарахування здійснюється на підставі академічної 

довідки деканатом факультету (відділом аспірантури); 

– здобувачі вищої освіти, які переводяться до ДДПУ, зараховуються на 

навчання за наявності вільних місць ліцензованого обсягу на відповідному 

курсі спеціальності (освітній (науковій) програмі), або в межах галузі, за якої 

навчалися, зазвичай, на умовах повної компенсації витрат з оплатою за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб; на навчання за рахунок 

державного замовлення здобувачі вищої освіти можуть бути зараховані при 
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переведенні лише у разі наявності вакантних місць за державним 

замовленням з обраної спеціальності (освітньої (наукової) програми) на 

відповідному курсі; 

– здобувачі вищої освіти, які навчаються в неакредитованих 

недержавних закладах вищої освіти, не користуються правом переведення до 

ДДПУ; 

– переведення здобувачів вищої освіти з інших ЗВО до ДДПУ під час 

навчання на першому курсі не здійснюється. Ці питання вирішуються з 

дозволу Міністерства освіти і науки України лише у виняткових випадках.  

5.5. Переведення у межах ДДПУ за спеціальностями (освітніми 

(науковими) програмами): 

– здобувачі вищої освіти (першого (бакалаврського), другого 

(магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти) ДДПУ 

мають право на переведення на іншу спеціальність (освітню (наукову) 

програму) лише по завершенні першого курсу навчання (тобто після 

переведення наказом ректора на наступний курс за результатами заліково-

екзаменаційної сесії);   

– для переведення з однієї спеціальності (освітньої (наукової) 

програми) на іншу здобувач подає заяву на ім’я ректора за згоди декана 

(деканів, якщо на інший факультет; завідувача відділу аспірантури), при 

наявності вільних ліцензованих місць, можливості трансферу кредитів з 

більшості навчальних дисциплін навчального плану та переліку дисциплін, 

які становлять академічну різницю в обсязі не більше 30 кредитів ЄКТС; 

– при академічній різниці понад встановлений обсяг здобувач не може 

бути переведений на дану спеціальність (освітню (наукову) програму), й у 

такому випадку переводиться на курс, менший на рік (семестр), з метою 

забезпечення виконання в повному обсязі навчального плану відповідної 

спеціальності (освітньої (наукової) програми) та року набору; 

– після отримання дозволу ректора здобувач вищої освіти у місячний 

термін (30 діб) ліквідує визначену деканатом факультету (відділом 



 
 

13 

аспірантури) академічну різницю та повертає заяву разом з аркушами 

успішності (а також пакетом усіх документів) до ректорату, на підставі чого 

видається наказ про переведення здобувача вищої освіти на обрану 

спеціальність (освітню (наукову) програму); 

– переведений здобувач вищої освіти укладає новий договір з ДДПУ 

(попередній втрачає чинність та анулюється); 

– здобувач вищої освіти отримує в деканаті (відділі аспірантури) нову 

залікову книжку зі складеними та трансферними кредитами. 

5.6. Переведення з навчання на місцях за кошти фізичних та юридичних 

осіб на місця державного замовлення. 

У разі вивільнення місця за державним замовленням здобувачі 

відповідного курсу та спеціальності (освітньої (наукової) програми), що 

навчаються на умовах компенсації витрат за рахунок фізичних та юридичних 

осіб, мають право на переведення на це вакантне місце на конкурсних засадах 

(поширюється лише на здобувачів вищої освіти того само курсу та 

спеціальності (освітньої (наукової) програми)) за рейтингом 

здобувачів/аспірантів та за участю органів студентського 

самоврядування/ради молодих вчених.  

Здобувачі вищої освіти, що претендують на переведення на звільнене 

місце державного замовлення, можуть звернутися до ректора із заявою 

(вказуються підстави для переведення) (Додаток 7). 

До заяви додаються наступні документи: 

– документи про пільги, що дають право на першочергове переведення 

на навчання на місця державного замовлення; 

– довідка про матеріальне становище сім’ї; 

– документи, що підтверджують високі досягнення здобувача у 

навчанні, науковій діяльності, участь у громадському житті університету;  

– довідка про стаж роботи за фахом; 

– інші документи за бажанням здобувача вищої освіти.  

Правом на позачергове переведення на навчання за кошти державного 
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бюджету користуються здобувачі, в яких це право визначено відповідними 

Законами України, Указами Президента України та Урядовими рішеннями. 

Заява здобувача вищої освіти спрямовується ректором на обговорення 

вченою радою факультету/ вченою радою ДДПУ. На підставі вивчення 

поданих документів усіх претендентів вчена рада факультету/ вчена рада 

ДДПУ рекомендує особу здобувача, який за всіма показниками може бути 

переведений на навчання на місця за державним замовленням. 

На підставі наданих протоколів рішення вченої ради факультету/ вченої 

ради ДДПУ ректор видає наказ про переведення здобувача вищої освіти на 

навчання за державним замовленням. 

Переведення здобувачів на бюджетні місця здійснюється тільки в 

межах однієї галузі за спорідненими освітніми (науковими) програмами за 

умови виконання здобувачами навчального плану.  

За відсутності вакантних місць державного замовлення для 

переведення на безоплатне навчання здобувачів, які під час навчання 

отримали таке право, здійснюється лише з офіційного дозволу Міністерства 

освіти і науки України й у межах державного замовлення відповідного року.  

Переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного 

замовлення дозволяється тільки після закінчення 1-го курсу.  

Здобувачі, які поновлені на навчання після відрахування за невиконання 

навчального плану або порушення трудової дисципліни, втрачають право 

переведення на вакантні місця державного замовлення. 

Здобувачу вищої освіти, переведеному на навчання на місця за 

державним замовленням, нараховується державна стипендія (з дати, 

визначеної у наказі) у разі отримання за результатами останньої 

екзаменаційної сесії середнього балу успішності «добре» (за національною 

шкалою) за умови необхідного рейтингового рівня здобувача та наявності 

коштів стипендіального фонду.  

5.7. Переведення з однієї форми навчання на іншу форму (денна-заочна/  

заочна-денна). 
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Здобувачі вищої освіти ДДПУ мають право змінити форму навчання 

(денна-заочна або заочна-денна) за обраною спеціальністю (освітньою 

(науковою) програмою), а також змінити форму навчання одночасно з 

переведенням на іншу спеціальність (освітню (наукову) програму), що 

регулюється даним положенням та на підставі поданої заяви (Додаток 8). 

Переведення з однієї форми навчання на іншу можливе за наявності 

вільних місць ліцензованого обсягу та ліквідації академічної різниці у разі її 

виникнення (див. процедуру ліквідації). 

Місце державного замовлення за здобувачем при переведенні на іншу 

форму навчання не зберігається. 

5.8. Переведення у разі закінчення строку дії сертифіката. 

У разі закінчення строку дії сертифіката про акредитацію освітньої 

(наукової) програми та неотримання закладом вищої освіти нового 

сертифіката про акредитацію здобувачі вищої освіти, які навчаються за 

рахунок коштів державного бюджету, мають право на переведення до іншого 

закладу вищої освіти, в якому відповідна освітня (наукова) програма 

акредитована, для завершення навчання за кошти державного бюджету у 

порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.  

 

6. Визначення академічної різниці 

та перезарахування навчальних дисциплін 

6.1. Підготовка документів стосовно перезарахування дисциплін та 

визначення академічної різниці покладається на деканат факультету (відділ 

аспірантури), на якому буде навчатися здобувач (Додаток 9).  

6.2. Академічна різниця визначається на підставі порівняння 

навчального плану певної освітньої (наукової) програми, за якою 

передбачається підготовка здобувача вищої освіти в ДДПУ, та документів, 

виданих здобувачу вищої освіти за попереднім місцем навчання:

 академічної довідки (у випадку поновлення на навчання);
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 витягу із заліково-екзаменаційних відомостей (у випадку 

переведення);

 додатку до диплома (у випадку зарахування до ДДПУ на основі 

раніше здобутого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня)). 

6.3. Академічна різниця виникає у випадках, коли в документах, 

виданих здобувачеві вищої освіти за попереднім місцем навчання:

 відсутні результати навчання з нормативних дисциплін, що 

передбачені до вивчення на попередніх курсах чинним навчальним планом 

освітньої (наукової) програми, на яку здійснюється переведення/ поновлення; 

 відсутні результати навчання з вибіркових дисциплін, що є базовими 

для здобуття компетентностей певного фаху чи професійної кваліфікації; 

 навчальна дисципліна вивчалася, але у значно меншому обсязі, з 

меншою кількістю кредитів ЄКТС (відмінність становить більше ніж 25%); 

 наявні значні розбіжності в назві та змісті навчальної дисципліни;

 наявна невідповідність форм підсумкового контролю з дисципліни 

(залік замість екзамену або звичайний залік замість диференційованого 

заліку);

 невідповідності навчальних програм (практик, курсових робіт/проєктів 

тощо).  

6.4. Позитивне рішення при порівнянні навчального плану ОП 

спеціальності ДДПУ та наданих документів про перезарахування певних 

навчальних дисциплін та здійснення трансферу кредитів може бути прийняте 

за таких умов: 

 якщо назва навчальної дисципліни, її загальний обсяг  кредитів та 

годин, а також форма підсумкового контролю повністю співпадають; 

 назва навчальної дисципліни має незначну відмінність, але 

ідентичний зміст; 

 назва навчальної дисципліни має відмінність, але за змістом 

дисципліна, що включена до навчального плану ОП ДДПУ, є складовою 

дисципліни, що вивчалася здобувачем раніше; 
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 загальний обсяг годин (кредитів), відведених на вивчення, не менший 

ніж передбачено навчальним планом ОП ДДПУ; 

 форма контролю збігається, або у навчальному плані ОП ДДПУ 

формою контролю визначено залік, а в наданих документах – іспит; 

 у наданих документах формою підсумкового контролю є залік, який 

був оцінений за шкалою ЄКТС, він може бути зарахований як іспит з 

відповідною оцінкою за умови, якщо обсяг годин (кредитів) вивченої 

дисципліни був не менший, ніж передбачено  навчальним планом ОП ДДПУ. 

Академічна різниця кількості кредитів не може складати більше 30 

кредитів ЄКТС (10 кредитів при зарахуванні на останній курс чи рік 

навчання). 

6.5. При трансфері кредитів здобувачеві вищої освіти 

перезараховується той обсяг кредитів, що визначений з певної навчальної 

дисципліни у наданому документі, а також раніше здобута позитивна оцінка 

рівня знань та бали, як вже досягнутий результат навчання. При цьому оцінка 

приводиться у відповідність до чинної в ДДПУ системи оцінювання згідно з 

висновком першого проректора з науково-педагогічної роботи. Якщо оцінка з 

навчальної дисципліни складається з декількох оцінок за окремі семестри або 

оцінок з декількох дисциплін, то здобувачеві вищої освіти виставляється 

середньозважена оцінка успішності з урахуванням обсягів відповідних 

складових навчальної дисципліни.  

6.6. Здобувач вищої освіти має право відмовитися від перезарахування 

результатів навчання та трансферу кредитів з певних навчальних дисциплін 

та пройти курс повторного їх вивчення або перескласти форму контролю у 

порядку ліквідації академічної різниці. 

6.7. Кількість підсумкових форм контролю, які складають академічну 

різницю, як правило, не повинна перевищувати 10 контрольних одиниць 

(заліків, екзаменів), а на останньому курсі 3 одиниці. 

6.8. Якщо навчальним планом передбачено складання кількох заліків 
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або екзаменів з однієї навчальної дисципліни, то до академічної різниці 

виноситься один залік або екзамен (як підсумковий, з охопленням матеріалу 

за весь попередній курс навчання). 

Якщо навчальним планом передбачено складання заліку та екзамену з 

навчальної дисципліни, то до академічної різниці виноситься екзамен (як 

підсумковий, з охопленням матеріалу за весь попередній курс навчання). 

6.9. Перерахунок обсягу навчального навантаження, облікованого у 

національних кредитах 54 години (з 01.09.1991 р. по 01.09.2005 р.), 

перераховується в кредити ЄКТС шляхом множення кількості облікованих 

годин на 5/6, а кількості національних кредитів на 1,5 з округленням до 60 

кредитів ЄКТС на рік. Кредити ЄКТС обсягом 36 годин (чинні з 01.09.2005 р. 

по 01.09.2015 р., запроваджені наказом Міністерства освіти і науки України 

від 20 жовтня 2004 року № 812) замінюються на кредити ЄКТС обсягом 30 

годин (з 01.09.2015 р. по сьогодні) без зміни кількості кредитів. Навчальним 

складовим, які плануються в тижнях (практики та кваліфікаційні роботи), 

встановлюються 1,5 кредити за кожний тиждень. При проведенні 

перерахунку рекомендується встановлювати освітнім складовим (навчальним 

дисциплінам) величини кредитів в цілих числах.  

6.10. Академічна різниця повинна бути ліквідована у термін, 

визначений  наказом по ДДПУ (як правило, протягом 1 місяця з дня надання 

дозволу в заяві або до початку екзаменаційної сесії). 

6.11. Здобувачу вищої освіти, який наказом ректора  

поновлений/переведений, видається залікова книжка з переліком 

перезарахованих навчальних дисциплін, інших освітніх компонентів (із 

зазначення кількості кредитів ЄКТС з кожного з них) та оцінок (балів, 

результатів навчання), одержаних раніше на підставі академічної довідки та 

за результатами ліквідації академічної різниці.  

До навчальної картки здобувача вищої освіти вносяться: назва 

навчальної дисципліни, загальна кількість кредитів/годин, оцінка, підстава 

для перезарахування та визначення академічної різниці (номер та серія 
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Додаток 1 

Ректору ДДПУ  

________________________________________ 

здобувача _____ курсу, 

першого/другого 

(бакалаврського)/(магістерського) рівня вищої 

освіти (1,4 р./1,9 р.) 

______________________________ факультету 

спеціальності____________________________ 

денної / заочної форми навчання 

________________________________________ 

(ПІБ повністю, дата народження) 

 

за державним замовленням / за рахунок фізичних 

та/або юридичних осіб 

контактний телефон:  

 

заява. 

 

Прошу відрахувати мене зі складу студентів першого/другого 

(бакалаврського)/(магістерського) рівня вищої освіти, ____ курсу (…сем.), 

____________________факультету, спеціальності_____________________, денної/заочної 

форми навчання, (за рахунок фізичних та/або юридичних осіб/за державним замовленням) 

з освітньої програми__________________________ у зв’язку з________________________з 

«____»___________20____р. 

 

«____»___________20___рік   _____________    

(підпис) 

Не навчаюсь/ навчаюсь на паралельному  навчанні (вказати де). 

Для тих, хто навчається за державним замовленням. З умовами компенсації та 

повернення коштів за навчання ознайомлена(ий) (запис пишеться власноруч та 

ставиться особистий підпис) 

ПОГОДЖЕНО:  

Декан факультету _____________    

(підпис)      

     ______________    

 (ПІБ) 

Голова студентської ради 

університету 

_____________    

(підпис)      

     ______________    

 (ПІБ) 

Голова профспілкового комітету 

студентів та аспірантів 

_____________    

(підпис)      

     ______________    

 (ПІБ) 

Бухгалтер _____________    

(підпис)      

     ______________     

(ПІБ) 

Голова профспілкового бюро 

факультету 

_____________    

(підпис)      

     ______________     

(ПІБ) 

Голова студентської ради 

факультету 

_____________    

(підпис)      

     ______________   

(ПІБ) 

Секретар НМВ _____________    

(підпис)      

     ______________   

(ПІБ) 

Секретар факультету  _____________    

(підпис)      

     ______________   

(ПІБ) 
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Додаток 2 

Ректору ДДПУ 

__________________________________________ 

здобувача ____ курсу, 

першого/другого 

(бакалаврського)/(магістерського) рівня вищої 

освіти (1,4 р./1,9р.) 

_________________________________ факультету 

спеціальності_______________________________ 

денної / заочної форми навчання 

 

освітня програма____________________________ 

__________________________________________ 

(ПІБ повністю, дата народження) 

 

за державним  замовленням / за рахунок фізичних 

та/або юридичних осіб 

контактний телефон:  

 

заява. 

 

Прошу надати мені академічну відпустку з «____»_______20___р. по 

«____»_________20___р. у зв’язку з ________________________ (вказати причину). 

З правилами виходу з академічної відпустки та процедурою поновлення 

ознайомлена(ий). 

До заяви додаю: довідку ЛКК, договір про стажування за кордоном, ін. 

 

«____»___________20___рік   _____________    

(підпис) 

 

Не навчаюсь/ навчаюсь на паралельному навчанні (вказати де). 

 

 

ПОГОДЖЕНО:  

Декан факультету _____________    

(підпис)      

     ______________    

 (ПІБ) 

Секретар факультету _____________    

(підпис)      

     ______________     

(ПІБ) 

Головний бухгалтер _____________    

(підпис)      

     ______________     

(ПІБ) 

Бухгалтер _____________    

(підпис)      

     ______________   

(ПІБ) 

Секретар НМВ _____________    

(підпис)      

     ______________   

(ПІБ) 
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Додаток 3 

Ректору ДДПУ 

__________________________________________ 

здобувача _____ курсу, 

першого/другого 

(бакалаврського)/(магістерського) рівня вищої 

освіти (1,4 р./1,9 р.) 

__________________________________________

факультету 

спеціальності_______________________________ 

денної / заочної форми навчання 

освітньої програми__________________________ 

__________________________________________ 

(ПІБ повністю, дата народження) 

 

контактний телефон:  

 

заява. 

 

Прошу надати мені відпустку по вагітності та пологах (по догляду за дитиною 

віком до трьох років) з «____»_______20___р. по «____»_________20___р. 

З правилами виходу з відпустки по_________________________та процедурою 

поновлення ознайомлена(ий). 

До заяви додаю: медичну довідку, свідоцтво про народження дитини ін. 

 

«____»___________20___рік   _____________    

(підпис) 

 

Не навчаюсь/ навчаюсь на паралельному  навчанні (вказати де). 

 

 

ПОГОДЖЕНО:  

 

Декан факультету _____________    

(підпис)      

______________    

 (ПІБ) 

Секретар факультету _____________    

(підпис)      

______________    

 (ПІБ) 

Бухгалтер _____________    

(підпис)      

 ______________    

 (ПІБ) 

Секретар НМВ _____________    

(підпис)      

______________     

(ПІБ) 
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Додаток 4 

Ректору ДДПУ 

__________________________________________ 

здобувача_____ курсу, 

першого/другого 

(бакалаврського)/(магістерського) рівня 

вищої освіти (1,4 р./1,9 р.) 

__________________________________________ 

факультету 

спеціальності_______________________________ 

денної / заочної форми навчання 

освітньої програми__________________________ 

__________________________________________ 

(ПІБ повністю, дата народження) 

 

за державним замовленням / за рахунок фізичних 

та/або юридичних осіб 

контактний телефон:  

 

заява. 

 

Прошу дозволити мені з «____»______20___р. вихід з 

відпустки____________________. Відпустку було надано згідно наказу №________ від 

«____»_____20___р.  

До заяви додаю: висновок ЛКК про допуск до навчання, копію наказу про надання 

відпустки, ін. 

 

«____»___________20___рік   _____________    

(підпис) 

 

 

Не навчаюсь/ навчаюсь на паралельному навчанні (вказати де). 

 

ПОГОДЖЕНО:  

Декан факультету _____________    

(підпис)      

     ______________    

 (ПІБ) 

Секретар факультету _____________    
(підпис)      

     ______________    
 (ПІБ) 

Бухгалтер _____________    

(підпис)      

     ______________    

 (ПІБ) 

Секретар НМВ _____________    

(підпис)      

     ______________     

(ПІБ) 
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Додаток 5 

Ректору ДДПУ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(ПІБ повністю, дата народження) 

яка(ий) мешкає адресою:___________________ 

__________________________________________ 

контактний телефон:  

 

заява. 

 

Прошу поновити мене в складі здобувачів першого/другого 

(бакалаврського)/(магістерського) рівня вищої освіти, ___курсу (___сем.), факультету 

_______________________, спеціальності _________________, денної/заочної форми 

навчання, (за рахунок фізичних та/або юридичних осіб/за державним замовленням), з 

освітньої програми_____________________ з  «____»___________20___р. 

Була(в) відрахована(ий) з ____курсу (___сем.), повна назва ЗВО _____________, 

_____________факультету, напряму/спеціальності __________________, форми навчання, 

освітньої програми у зв’язку з____________________ (наказ про відрахування № ____ 

від_______). 

До заяви додаю: копію наказу про відрахування, академічну довідку, копію 

паспорту та ідент. коду, копії документів, що засвідчують належність до пільгової категорії 

(у разі наявності), відомості успішності, що засвідчують ліквідацію академічної різниці. 

 

«____»___________20___рік   _____________    

(підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО:  

Декан факультету _____________    

(підпис)      

     ______________    

 (ПІБ) 

Секретар факультету _____________    

(підпис)      

     ______________    

 (ПІБ) 

Бухгалтер _____________    

(підпис)      

     ______________    

 (ПІБ) 

Головний бухгалтер _____________    

(підпис)      

     ______________    

 (ПІБ) 

Секретар НМВ   _____________    

(підпис)      

     ______________    

 (ПІБ) 
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Додаток 6 

Ректору ДДПУ 

__________________________________________ 

здобувача_____ курсу, 

першого/другого 

(бакалаврського)/(магістерського) рівня 

вищої освіти (1,4 р./1,9 р.) 

__________________________________________ 

факультету спеціальності_____________________ 

денної / заочної форми навчання 

освітньої програми__________________________ 

__________________________________________ 

(ПІБ повністю, дата народження) 

 

за державним замовленням / за рахунок фізичних 

та/або юридичних осіб 

контактний телефон:  

 

заява. 

Прошу перевести мене з «____» ____ 20__ року зі здобувачів першого/другого 

(бакалаврського)/(магістерського) рівня вищої освіти, ___курсу (___сем.), 

факультету________________, спеціальності _________________, освітньої 

програми_________________, денна/заочна форма навчання, за рахунок фізичних та/або 

юридичних осіб / державне замовлення, до складу студентів ___курсу (___сем.), 

першого/другого (бакалаврського)/(магістерського) рівня вищої освіти, 

факультету___________________, спеціальності _________________, з освітньої 

програми_________________, денна/заочна форма навчання, за рахунок фізичних та/або 

юридичних осіб / державне замовлення, у зв’язку з _______________________________. 

До заяви додаю: копію залікової книжки, копію паспорту та ідент. коду, витяг із 

заліково-екзаменаційних відомостей, типовий договір, документи, що засвідчують інші 

умови для переведення. 

«____»___________20___рік   _____________    

(підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Декан факультету _____________    

(підпис)      

     ______________    

 (ПІБ) 

Секретар/методист факультету _____________    

(підпис)      

     ______________    

 (ПІБ) 

Бухгалтер _____________    

(підпис)      

     ______________    

 (ПІБ) 

Секретар НМВ _____________    

(підпис)      

     ______________     

(ПІБ) 
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Додаток 7 

Ректору ДДПУ 

_______________________________ 

здобувача_____ курсу, 

першого/другого 

(бакалаврського)/(магістерського) рівня 

вищої освіти (1,4 р./1,9 р.) 

____________________________________ 

факультету спеціальності______________ 

____________________________________ 

денної / заочної форми навчання 

освітньоїпрограми____________________ 

____________________________________ 

(ПІБ повністю, дата народження) 

за державним замовленням / за рахунок 

фізичних та/або юридичних осіб 

контактний телефон:  

 

Заява 

Прошу перевести мене з «____» ____ 20__ року зі складу студентів 

першого/другого (бакалаврського)/(магістерського) рівня вищої освіти ___курсу (___сем.), 

факультету____________________, спеціальності_________________, освітньої програми 

__________________, денної/заочної форми навчання, що навчав(ла)ся на умовах типового 

договору за рахунок фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням 

у зв’язку з ___________________ (високий рейтинг у навчанні та/або тяжке матеріальне 

становище, належність до пільгової категорії, втрата батьків/піклувальників). 

До заяви додаю: копію залікової книжки студента;  рейтинговий список здобувачів зі 

спеціальності __________; витяг з відомостей успішності, що засвідчує середній бал за 

результатами сесії; документи, що засвідчують інші умови для переведення. 

 

«____»___________20___рік   _____________    

(підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Декан факультету _____________    

(підпис)      

     ______________    

 (ПІБ) 

Секретар факультету _____________    

(підпис)      

     ______________    

 (ПІБ) 

Бухгалтер _____________    

(підпис)      

     ______________    

 (ПІБ) 

Головний бухгалтер _____________    

(підпис)      

     ______________     

(ПІБ) 

Секретар НМВ _____________    

(підпис)      

     ______________    

 (ПІБ) 

Голова студентської  

ради університету 

_____________    

(підпис)      

     ______________    

 (ПІБ) 

Голова профспілкового комітету 

студентів і аспірантів 

_____________    

(підпис)      

     ______________    

 (ПІБ) 
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Додаток 8 

Ректору ДДПУ 

__________________________________________ 

здобувача_____ курсу, 

першого/другого 

(бакалаврського)/(магістерського) рівня 

вищої освіти (1,4 р./1,9 р.) 

__________________________________________ 

факультету 

спеціальності_______________________________ 

денної / заочної форми навчання 

освітньої 

програми__________________________________ 

 

__________________________________________ 

(ПІБ повністю, дата народження) 

за державним замовленням / за рахунок фізичних 

та/або юридичних осіб 

контактний телефон:  

 

Заява 

Прошу перевести мене з «____» ____ 20__ року зі складу здобувачів 

першого/другого (бакалаврського)/(магістерського) рівня вищої освіти, ___курсу (___сем.),  

(повна назва ЗВО), факультету_________________, спеціальності _________________, 

освітньої програми_________________, денної/заочної форми навчання, що навчав(ла)ся 

за рахунок фізичних та юридичних осіб / за державним замовленням, до складу студентів 

здобувачів першого/другого (бакалаврського)/(магістерського) рівня вищої освіти, 

___курсу (___сем.),  _______________ факультету, спеціальності _________________, 

освітньої програми_____________________, заочної /денної форми навчання,  за рахунок 

фізичних та юридичних осіб/ за державним замовленням у зв’язку з 

_______________________________________. 

До заяви додаю: академічну довідку, копію наказу про відрахування, копію 

залікової книжки студента; довідку факультету з рейтингом студентів спеціальності 

________________; копію залікової книжки, копію паспорту та ідент. коду, витяг із 

заліково-екзаменаційних відомостей, типовий договір, документи, що засвідчують інші 

умови для переведення. 

«____»___________20___рік   _____________    

(підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Декан факультету _____________    

(підпис)      

     ______________    

 (ПІБ) 

Секретар факультету _____________    

(підпис)      

     ______________    

 (ПІБ) 

Бухгалтер _____________    

(підпис)      

     ______________    

 (ПІБ) 

Секретар НМВ _____________    

(підпис)      

     ______________   

(ПІБ) 
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Додаток 9 

Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

 

Факультет______________________________________________________ 

Спеціальність___________________________________________________ 

Курс___________________________________________________________ 

Семестр________________________________________________________ 

 

ЗАЛІКОВА-ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ №___ 

З ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ ТА 

ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ ДИСЦИПЛІН 

 

«___»________________20__року 

Студента_______________________________________________________ 

 

 

 

 

№ 

з/п 

 

 

 

Назва 

дисципліни 

Оцінка  

 

 

Дата 

 

 

 

ПІБ та 

підпис 

викладача 
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ю
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в
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а 
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ю
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л
о
ю

 

 

К
іл

ьк
іс

ть
 б

а
л
ів

 

за
 1

0
0
 б

а
л
ьн

о
ю

 

ш
к
а
л
о
ю

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

 

Разом: 

                   іспитів – ____ 

                   заліків – ____ 

Академічну різницю в навчальних планах___ –___ семестрів ліквідовано 

вчасно. 

 

Декан факультету _____________    

(підпис)      

     ______________    

 (ПІБ) 

Секретар факультету _____________    

(підпис)      

     ______________    

 (ПІБ) 

 


