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1. ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

 

1.1 Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення студентів у Одеському національному морському університеті (далі- 

Положення) є основним нормативним документом, та розроблено з метою 

упорядкування процедури відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення студентів, які навчаються в ОНМУ, а також порядок надання їм 

академічної відпустки.  

1.2 Враховані примірники знаходяться у: 

  .1 Ректора. 

  .2 Проректора з НПР.  

  .3 Начальника НМВ. 

  .4 Деканів. 

  .5 Директорів ЦПОтаПК, ЦДПМ. 

1.3 Перелік врахованих примірників Положення ведеться відділом ліцензування, 

акредитації та моніторингу якості освіти. 

 

2. СКОРОЧЕННЯ  

 

ОНМУ – Одеський національний морський університет 

НПР – науково-педагогічна робота 

НПП – науково-педагогічні працівники 

ОКР – освітньо-кваліфікаційний рівень 

НМВ – науково-методичний відділ 

ЦПОтаПК – центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації 

ЦДПМ – центр довузівської підготовки молоді 

 

3. ПОСИЛАННЯ 

 

Дане Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014р. № 1556-VII, «Положення про порядок переведення, відрахування та 

поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти 

і науки України від 15.07.1996 р. № 245 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

07.08.1996 за № 427/1452), «Положення про академічні відпустки та повторне навчання у 

вищих навчальних закладах освіти», затвердженого спільним наказом Міністерства освіти 

України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.06.1996 р. за № 191/153 

(зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.06.1996 р. за № 325/1350), «Типового 

договору про навчання про підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про 

надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами», затвердженого наказом 

Міністерства Освіти і Науки України від 11 березня 2002 р. №183, листа Міністерства 

освіти і науки України «Про переведення, на вакантні місця державного замовлення» від 

21.01.2010 р. № 1/9-21. 
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4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

4.1 Поновлення на навчання осіб відрахованих з ОНМУ, а також переведення студентів, 

здійснюється, як правило, під час канікул. 

4.2 У разі закінчення строку дії сертифіката про акредитацію освітньої програми, та не 

отримання вищим навчальним закладом нового сертифіката про акредитацію, 

студенти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету мають 

право на переведення до ОНМУ, за умови наявності відповідної освітньої програми 

акредитації (при наявності вакантних місць державного замовлення на відповідному 

курсі), для завершення навчання за кошти державного (місцевого) бюджету у порядку, 

що затверджений Кабінетом Міністрів України. 

 

5. ВІДРАХУВАННЯ СТУДЕНТІВ 

 

5.1 Підставами для відрахування студентів є: 

- завершення навчання за відповідною освітньою програмою; 

- власне бажання; 

- переведення до іншого вищого навчального закладу; 

- невиконання навчального плану; 

- порушення умов договору (контракту), укладеного між ОНМУ та особою, яка   

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

- інші випадки, передбачені законом. 

5.2 Особа, відрахована з ОНМУ до завершення навчання за освітньою програмою, 

отримає академічну довідку, що містить інформацію про результати навчання, назви 

дисциплін, отриманні оцінки за шкалою ЄКТС (100 балів) і здобуту кількість кредитів 

ЄКТС. Зразок академічної довідки встановлюється центральним органом виконавчої 

влади у сфері освіти і науки. 

5.3 Відрахування неповнолітніх студентів здійснюється, за погодженням зі службою у 

справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади. 

 

6. ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТОМ 

 

6.1 Студент має право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, які 

унеможливлюють виконання освітньої (наукової) програми (за станом здоров’я, 

призовом на строкову військову службу, у разі втрати права на відстрочку від неї, 

сімейними обставинами тощо). Таким особам надається академічна відпустка в 

установленому порядку, відповідно до наказу Міністерства освіти України і 

Міністерства охорони здоров'я України від 6 червня 1996 р. № 191/153 «Про 

затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих 

закладах освіти». 

6.2 Тривалість академічної відпустки встановлюється до одного року. За необхідністю 

тривалість академічної відпустки може бути продовжена ще на один рік. 

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

нею віку 3-х років, а у разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду - до 

досягнення дитиною 6-річного віку, надаються відповідно до Кодексу законів про 

працю України. 
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6.4 Порядок надання студентам академічної відпустки визначено у Положенні про 

академічні відпустки та повторне навчання в вищих закладах освіти (Затверджено 

наказом Міністерства освіти України і Міністерства охорони здоров’я України від 

6 червня 1996 р. № 191/153): 

6.4.1. Академічна відпустка за медичними показаннями надається студентам за їх заявою 

наказом ректора ОНМУ на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії 

(ЛКК) лікувально-профілактичної установи, що обслуговує студентів, які 

навчаються в ОНМУ. Надання академічної відпустки оформлюється відповідним 

наказом ректора ОНМУ із зазначенням підстави надання відпустки, її термінів та 

терміну на якій призупиняється дія відповідного договору про навчання. 

6.4.2. Якщо стан хворого студента і його віддаленість від лікувально-профілактичної 

установи, що здійснює медичне обслуговування студентів, які навчаються в 

ОНМУ, не дають йому можливості туди звернутися, він може звернутися по 

лікарську допомогу до територіальної лікувально-профілактичної установи і після 

закінчення лікування отримати виписку з історії хвороби для подання її до ЛКК 

лікувально-профілактичної установи, що обслуговує студентів, які навчаються в 

ОНМУ; 

6.4.3. Для допуску до навчання студентів, у яких завершується термін академічної 

відпустки, необхідно за два тижні до її завершення подати до лікувально-

профілактичної установи, що здійснює медичне обслуговування студентів ОНМУ 

довідку про стан здоров'я з лікувально-профілактичного закладу, який спостерігав 

за хворим під час академічної відпустки, і пройти комплексне медичне обстеження, 

та отримати висновок лікарсько-консультативної комісії для подання його до 

ОНМУ. 

6.4.4. Допуск до навчання студентів, у яких завершився термін академічної відпустки, 

здійснюється наказом ректора ОНМУ на підставі заяви студента з візою декана 

відповідного факультету та висновку лікарсько-консультативної комісії про стан 

здоров'я. 

6.4.5.  Студенти, які не приступили до занять у встановлений термін, відраховуються з 

ОНМУ. 

6.4.6. За весь період навчання студент може скористатися правом на отримання 

академічної відпустки, як правило, один раз. 

6.4.7. Усі суперечливі питання з приводу надання академічної відпустки розглядаються у 

встановленому порядку.  

6.4.8. 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 ОНМУ з іншими вищими навчальними 

закладами. 

6.4.9. Студентам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, 

гарантується збереження місця навчання та стипендії, згідно діючого 

законодавства. 

6.4.10. Студенти, які реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання, 

стажування чи здійснення наукової діяльності в іншому вищому навчальному 

закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами гарантується 

збереження місця навчання та виплати стипендії відповідно до чинного 

«Положення про академічну мобільність студентів Одеського національного 
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морського університету» № 2-03-83. Такі особи не відраховуються із складу 

студентів. 

 

7. ПОНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ 

 

7.1 Поновлення до складу студентів здійснюється ректором ОНМУ незалежно від 

тривалості перерви в навчанні, причини виключення, трудового стажу, форми 

навчання, із врахуванням здатності претендента успішно виконувати графік 

навчального процесу. 

7.2 Студенти, які навчались в неакредитованих недержавних вищих навчальних закладах 

освіти, не користуються правом поновлення до ОНМУ. 

7.3 Заява про переведення, або поновлення, повинна бути розглянута в ОНМУ протягом 

двох тижнів і заявникові повідомлено умови зарахування на навчання або причини 

відмови. 

7.4 Порядок ліквідації академічної різниці встановлюється деканом відповідного 

факультету. Ліквідація академічної різниці здійснюється, як правило, до початку 

навчальних занять. 

7.5 Поновлення студентів на перший курс в ОНМУ забороняється. Ректор ОНМУ має 

право поновити на другий курс студентів, які були виключені з першого курсу, за 

умови ліквідації ними академічної заборгованості, як правило, до початку навчальних 

занять. 

 

8. ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ 

 

8.1 На наступний курс (рік навчання) переводяться студенти, які повністю виконали 

навчальний план поточного навчального року і склали всі передбачені навчальним 

планом іспити та заліки. 

8.2 Переведення студентів контрактної форми навчання на бюджетну форму навчання в 

ОНМУ здійснюється відповідно до «Інструкції щодо переведення студентів 

контрактної форми навчання на бюджетну форми навчання» від 14 листопада 2012 

року № 2-03-29. 

8.3 Переведення студентів з іншого вищого навчального закладу освіти до ОНМУ, 

незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців з вищою освітою, 

спеціальності здійснюється за згодою ректорів обох закладів вищої освіти. 

8.4 Переведення студентів з одного напряму підготовки на інший, або з однієї форми 

навчання на іншу, в межах ОНМУ, здійснює ректор ОНМУ. 

8.5 Переведення студентів, а також поновлення до складу студентів, які були відраховані 

з вищих навчальних закладів, здійснюється, як правило, під час літніх або зимових 

канікул. 

8.6 Особи, що навчались за кошти державного та місцевого бюджетів, фізичних або 

юридичних осіб, можуть бути переведені на вакантні місця держаного замовлення в 

ОНМУ на конкурсній основі і за умови згоди замовників. 

8.7 Особи, які навчаються в акредитованому недержавному вищому навчальному закладі, 

можуть бути переведені до ОНМУ на умовах, що передбачені для осіб, які навчаються 

в державному вищому закладі освіти на договірній основі. 

8.8 Здобувачі вищої освіти, які навчаються в неакредитованих недержавних вищих 

навчальних закладах освіти не користуються правом переведення до ОНМУ. 
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8.9  При існуванні двосторонніх угод (студент і юридична особа), або тристоронніх  

(студент, ОНМУ і юридична особа) переведення студентів з одного напряму 

підготовки на інший, з однієї спеціальності, форми на іншу, або з іншого вищого 

навчального закладу до ОНМУ, здійснюється за умови внесення відповідних змін 

до даних угод з дотриманням вимог чинного законодавства. 

8.10     Переведення студентів на перший курс ОНМУ забороняється.  

8.11 Порядок переведення студентів з ОНМУ до іншого вищого навчального закладу 

освіти: 

8.11.1. Студент, який бажає перевестись до іншого закладу освіти з ОНМУ, подає на ім'я 

ректора ОНМУ оформлену належним чином заяву  про переведення та, отримавши 

його письмову згоду,  звертається з цією  заявою  до  ректора  того вищого 

навчального закладу, до якого він бажає перевестись. 

8.11.2. При позитивному розгляді  заяви  і  за  умови  ліквідації академічної  різниці 

ректор вищого навчального закладу, до якого студент бажає перевестись видає 

наказ,  згідно з яким студент допускається до занять, а до ОНМУ направляє  запит, 

щодо направлення поштою його особової справи. 

8.11.3. Ректор ОНМУ,  отримавши запит,  видає наказ  про  відрахування студента  у  

зв'язку  з його переведенням до іншого вищого навчального закладу освіти і в 

тижневий термін пересилає особову  справу  студента  на адресу вищого 

навчального закладу,  від якого надійшов запит.  У ОНМУ залишаються копії 

академічної довідки,  учбової картки студента,  залікова книжка та список 

пересланих документів.  Порядок збереження  цих  документів такий самий, як і 

особових справ студентів. 

8.12 Порядок переведення студента з іншого вищого навчального закладу освіти до 

ОНМУ: 

8.12.1. Студент, який бажає перевестись до ОНМУ з іншого вищого навчального закладу 

подає на ім'я ректора вищого навчального закладу,  в якому він  навчається,  заяву  

про переведення і, отримавши його письмову згоду,  звертається з цією  заявою  до  

ректора ОНМУ. 

8.12.2. При позитивному розгляді заяви і, як правило, за умови ліквідації академічної 

різниці ректор ОНМУ видає наказ,  згідно з яким студент допускається до занять, а 

до вищого навчального закладу, в якому він навчався  раніше,  направляє  запит  

щодо одержання поштою його особової справи. 

8.12.3. Ректор вищого навчального закладу,  в якому студент навчався раніше,  отримавши 

запит,  видає наказ  про  відрахування студента, у  зв'язку  з його переведенням до 

ОНМУ і в тижневий термін пересилає особову  справу  студента  на адресу ОНМУ. 

8.12.4. Після надходження особової справи до ОНМУ, ректор ОНМУ, на підставі 

службової записки начальника відділу кадрів, видає наказ про зарахування 

студента. 

8.13 Видача наказів та оформлення іншої документації здійснюється відповідно до 

Інструкції з діловодства в Одеському національному морському університеті № 2-

03-4. 
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9. ЛИСТОК ОБЛІКУ ЗМІН 

Номер 

змін 

Дата Сторінки зі змінами Перелік змінених пунктів 
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10. ЛИСТОК ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК 

№ 

п/п 

Дата  ПІБ і посада особи, що виконала 

періодичну перевірку 

Зміні  

підлягають  

Підпис особи, що 

перевірила 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 2-03-44 

ЗМІНИ:0 ВИДАННЯ:2015 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВІДРАХУВАННЯ, 

ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ І 

ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ У ОДЕСЬКОМУ 

НАЦІОНАЛЬНОМУ МОРСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
 

стор. 11 з 11 

 

12. ЛИСТОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 

 


