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1. Загальні положення 

1.1 Положення про порядок відрахування, переривання навчання, 

поновлення і переведення студентів, які навчаються у Ірпінському фаховому 

коледжі економіки та права (далі-Положення) за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «молодший спеціаліст» та освітньо-професійною програмою 

«фаховий молодший бакалавр» розроблене з метою регулювання відносин, 

які стосуються:  

- відрахування, переривання навчання здобувачів фахової передвищої 

освіти; 

- поновлення здобувачів фахової передвищої освіти;  

- переведення здобувачів фахової передвищої освіти; 

- надання академічної відпустки здобувачам фахової передвищої 

освіти. 

1.2 Положення Ірпінського фахового коледжу економіки та права 

(далі - Коледж) розроблене відповідно до Законів України «Про освіту», 

«Про фахову передвищу освіту» «Про вищу освіту», Статуту Ірпінського 

фахового коледжу економіки та права, Положення про освітній процес у 

Ірпінському фаховому коледжі економіки та права. 

1.3 Переведення та поновлення студентів Коледжу, здійснюється як 

правило під час канікул в межах ліцензійного обсягу. Переведення на 

перший курс (рік навчання) до складу здобувачів фахової передвищої освіти 

на основі повної загальної середньої освіти та базової загальної середньої 

забороняється. За умови виключних обставин ці питання можуть 

розглядатися міністерствами або відомствами, які мають у своєму 

підпорядкуванні заклади освіти. 

1.4  У цьому Положенні терміни використовуються в таких значеннях: 

відрахування – припинення статусу здобувача фахової передвищої 

освіти, прав та обов’язків особи, що здобуває освіту у Коледжі;  

переведення – зміни в правах та обов’язках особи, що здобуває фахову 

передвищу освіту у Коледжі, зумовлені зміною закладу освіти та/або 

спеціальності, та/або джерел фінансування без припинення статусу здобувача 

освіти;  

переривання навчання – часткове призупинення прав та обов’язків 

прав здобувача фахової передвищої освіти в осіб у зв’язку з обставинами, які 

унеможливлюють виконання індивідуального навчального плану;  

поновлення – відновлення статусу здобувача фахової передвищої 

освіти у Коледжі, прав та обов’язків особи здобувача освіти.  



академічна відпустка – це форма реалізації права здобувачів фахової 

передвищої на перерву у навчанні, яка надається у зв’язку з виникненням 

обставин, які унеможливлюють виконання освітньо-професійної програми. 

 

2. Порядок відрахування студентів 

2.1 Підставою для відрахування студента є: 

- завершення навчання за відповідною освітньо-професійною 

програмою; 

- власне бажання; 

- переведення до іншого закладу фахової передвищої освіти або до 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої 

освіти (для здобувачів фахової передвищої освіти, які зараховані на основі 

базової середньої освіти, протягом першого і другого років навчання); 

-  невиконання індивідуального навчального плану; 

-  порушення умов договору про надання освітніх послуг, який є 

підставою для зарахування; 

-  порушення академічної доброчесності; 

-  стан здоров’я (за наявності відповідного висновку); 

-  інші випадки, визначені законодавством. 

2.2 Вичерпний перелік обставин, що вважаються невиконанням 

індивідуального навчального плану, визначається Положенням про 

організацію освітнього процесу в Ірпінському фаховому коледжі економіки 

та права із дотриманням сукупності таких вимог:  

- факт невиконання індивідуального навчального плану встановлюється 

винятково за результатами семестрового контролю або атестації здобувачів 

фахової пердвищої освіти;  

- пропуск навчальних занять, якщо він не призводить до отримання 

здобувачем фахової передвищої освіти незадовільної оцінки за результатами 

семестрового контролю, не може вважатися невиконанням індивідуального 

навчального плану;  

- відрахування у зв’язку із отриманням незадовільної оцінки під час 

семестрових контрольних заходів можливе лише за умов, якщо здобувачеві 

фаховох передвищої освіти було надано можливість: покращення результатів 

оцінювання незалежно від кількості отриманих незадовільних оцінок і 

здобувач у встановлений строк не скористався такою можливістю або за 

результатами повторного оцінювання отримав незадовільну оцінку; 

оскарження у встановленому Коледжем порядку рішення, дії або 

бездіяльності педагогічних, науково-педагогічних працівників, посадових 

осіб (представників адміністрації) Коледжу щодо організації і проведення 



семестрового контролю і здобувач у встановлений строк не скористався 

такою можливістю або його скаргу було відхилено; переривання навчання і 

здобувач у встановлений строк не скористався такою можливістю;  

-  здобувача фахової передвищої освіти не може бути відраховано, 

якщо невиконання ним індивідуального навчального плану сталося з вини (є 

результатом умисних дій або грубої необережності) Коледжу, що 

встановлено комісією Коледжу за участю представників органів 

студентського самоврядування відповідно до Положення про організацію 

освітнього процесу в Коледжі.  

2.3 Порушення здобувачем фахової передвищої освіти вимог Статуту 

Коледжу або правил внутрішнього розпорядку Коледжу, вимог з охорони 

праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, 

встановлених відповідними правилами та інструкціями, що затверджені 

Коледжем, може бути підставою для відрахування за умови визначення таких 

підстав у договорі (контракті) після вичерпання інших засобів впливу (або 

неможливості їх застосування) лише в порядку, визначеному правилами 

внутрішнього розпорядку Коледжу, затвердженими відповідно до Закону 

України «Про фахову передвищу освіту».  

2.4 Невиконання індивідуального плану або порушення строків 

виконання індивідуального плану без поважних причин, передбачених 

законодавством, може бути підставою для ухвалення педагогічною радою 

Коледжу рішення про відрахування здобувача фахової передвищої освіти.  

2.5 Відрахування в порядку притягнення до академічної 

відповідальності за порушення академічної доброчесності здійснюється 

відповідно до Положення про академічну доброчесність у Коледжі, в частині 

їхньої відповідальності, із дотриманням сукупності таких вимог:  

- відрахування здобувача освіти як вид академічної відповідальності за 

конкретні порушення академічної доброчесності визначено законом або 

внутрішніми положеннями К оледжу, затвердженими педагогічною радою та 

погодженими органами студентського самоврядування Коледжу;  

- факт порушення академічної доброчесності здобувачем освіти 

виявлено та встановлено відповідно до Положення про академічну 

доброчесність у Коледжі;  

- дотримано передбачені законом права особи, щодо якої порушено 

питання про порушення нею академічної доброчесності.  

2.6 Директор Коледжу відраховує зі складу здобувачів фахової 

передвищої освіти за погодженням з органом студентського самоврядування 

Коледжу. У разі відрахування здобувачів фахової передвищої освіти 



відповідно до підпунктів 1-3 пункту 2.2 цього розділу погодження органу 

студентського самоврядування не вимагається. 

2.7 Відрахування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та неповнолітніх студентів здійснюється за погодженням із 

Службою у справах дітей і сім’ї місцевих органів виконавчої влади за місцем 

реєстрації та органів студентського самоврядування. 

2.8 Особа, відрахована із Коледжу до завершення навчання, отримує 

академічну довідку, що містить інформацію про результати навчання, назви 

дисциплін (предметів), отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС. 

Форма академічної довідки затверджується Міністерством освіти і науки 

України. 

 

3. Переривання навчання 

3.1 Здобувач фахової передвищої освіти має право на перерву у 

навчанні у зв’язку з обставинами, що унеможливлюють виконання освітньої, 

освітньо-професійної програми (стан здоров’я, призов на строкову військову 

службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейні обставини тощо). 

Таким особам надається академічна відпустка в установленому порядку. 

Навчання чи стажування в освітніх установах (у тому числі іноземних 

держав) може бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не 

передбачено міжнародними актами чи договорами між закладами освіти. 

Здобувачам фахової передвищої освіти, призваним на військову службу 

у зв’язку з оголошенням мобілізації, призовом на військову службу за 

призовом осіб із числа резервістів в особливий період, гарантується 

збереження місця навчання та стипендії. 

3.2 Здобувачам фахової передвищої освіти, які реалізують право на 

академічну мобільність відповідно до Положення про порядок реалізації 

права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу Коледжу, 

протягом навчання в іншому закладі освіти на території України чи поза її 

межами гарантуються збереження попереднього місця навчання та виплата 

стипендії відповідно до законодавства. Такі особи не відраховуються із 

Коледжу.  

 

4. Поновлення на навчання 

4.1 Особа, відрахована із закладу фахової передвищої освіти до 

завершення навчання за відповідною освітньо-професійною програмою, має 

право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу Коледжу. 

Перевищення ліцензованого обсягу можливе у виняткових випадках за 

попереднім дозволом органу ліцензування. 



4.2. Поновлення здійснюється незалежно від причини відрахування, 

тривалості перерви в навчанні, форми здобуття освіти, спеціальності 

(предметної спеціальності, спеціалізації, освітньо-професійної програми) та 

галузі знань, типу програми, джерел фінансування, форми власності, сфери 

управління закладу освіти з урахуванням здатності претендента успішно 

виконувати освітньо-професійну програму.  

4.3. Директор Коледжу може поновити на другий курс (рік навчання) 

програми на основі повної загальної середньої освіти осіб, відрахованих з 

першого курсу (року навчання), за умови ліквідації ними академічної 

заборгованості у визначений Коледжем термін.  

4.4. Поновлення може здійснюватися на освітньо-професійні програми 

того самого рівня на такий самий або нижчий курс (рік навчання).   

4.5. Умовами поновлення можуть бути попередня ліквідація 

академічної різниці (не більше 30 кредитів ЄКТС), включення до 

індивідуального навчального плану здобувача фахової передвищої освіти 

певних обов’язкових дисциплін та/або певного обсягу вибіркових дисциплін 

освітньо-професійної програми, проходження певних форм та/або етапів 

атестації здобувачів фахової передвищої освіти.  

4.6. При поновленні здобувачів фахової передвищої освіти на іншу 

спеціальність Коледжу обов’язковим є виконання вимог до вступників 

(вступних випробувань), визначеними відповідною цій освітньо-професійній 

програмі конкурсною пропозицією в рік набору на неї або в один із 

наступних років не пізніше подання особою заяви про поновлення.  

4.7. Під виконанням вимог до вступників (вступних випробувань) 

розуміється наявність відповідного набору сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання, мінімального значення кількості балів із вступних 

випробувань (конкурсного балу), вступних іспитів, проходження співбесіди 

тощо.  

4.8. Поновлені до складу здобувачів фахової передвищої освіти мають 

право на зарахування (переведення) на вакантне місце регіонального 

замовлення у порядку, встановленому Коледжем. Переведення студентів на 

місця регіонального замовлення здійснюється за погодженням з органом 

студентського самоврядування.  

 

5. Порядок та умови переведення студентів 

5.1 Здобувачі фахової передвищої освіти можуть бути переведені з:  

- одного закладу освіти України до іншого закладу освіти України;  

- однієї спеціальності на іншу;  

- одного джерела фінансування на інше. 



5.2. Переведення здобувачів фахової передвищої освіти з одного 

закладу освіти до іншого закладу освіти здійснюється за погодженням 

керівників обох закладів освіти. Здобувач фахової передвищої освіти, який 

бажає перевестись до іншого закладу освіти, подає на ім’я керівника закладу 

освіти, в якому він навчається, заяву про переведення і, одержавши його 

письмову згоду, звертається з цією заявою до керівника того закладу освіти, 

до якого він бажає перевестись, та додає копію документа, що містить 

інформацію про здобуті результати навчання.  

Заяву про переведення з одного закладу освіти до іншого закладу 

освіти має бути розглянуто у Коледжі протягом двох тижнів і заявникові 

повідомлено умови переведення на навчання або причину відмови. У разі 

позитивного висновку за результатами розгляду заяви і виконання умов 

переведення керівник закладу освіти, до якого переводиться здобувач 

фахової передвищої освіти, видає наказ, згідно з яким здобувач допускається 

до занять, а до закладу, в якому він навчався раніше, направляє запит щодо 

одержання/передачі його особової справи.  

Керівник закладу освіти, в якому здобувач фахової передвищої освіти 

навчався раніше, отримавши запит, видає в тижневий термін наказ про 

відрахування здобувача фахової передвищої освіти у зв'язку з його 

переведенням, впродовж десяти робочих днів надсилає особову справу та 

вносить відповідну інформацію до Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти. Керівник закладу освіти, до якого переводиться здобувач 

фахової перед вищої освіти, після одержання особової справи видає наказ 

про його зарахування та вносить відповідну інформацію до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти. 

Здобувач фахової передвищої освіти, який переводиться до закладу 

освіти, має право на зарахування (переведення) на конкурсних засадах на 

вакантне місце регіонального замовлення в порядку, встановленому закладом 

освіти. Переведення студентів на місця регіонального замовлення 

здійснюється за погодженням з органом студентського самоврядування. 

5.3. Переведення студентів з однієї спеціальності, за якою 

здійснюється підготовка молодших спеціалістів (фахових молодших 

бакалаврів), на іншу в межах Коледжу здійснюється на підставі заяви 

здобувача фахової передвищої освіти, яка розглядається адміністративною 

радою Коледжу протягом двох тижнів з дня подання такої заяви. За 

результатами розгляду заяви, здобувачу фахової передвищої освіти 

повідомляються умови переведення з однієї спеціальності на іншу або 

причина відмови у такому переведенні. 



Умовою переведення здобувача фахової передвищої освіти з однієї 

спеціальності на іншу можуть бути попередня ліквідація академічної різниці 

(не більше 30 кредитів ЄКТС), включення до індивідуального навчального 

плану здобувача фахової передвищої освіти певних обов’язкових дисциплін 

та/або певного обсягу вибіркових дисциплін освітньо-професійної програми, 

проходження певних форм та/або етапів атестації здобувачів фахової 

передвищої освіти.  

У разі прийняття рішення адміністративною радою Коледжу про 

переведення здобувача фахової передвищої освіти на іншу спеціальність та 

на підставі відповідної заяви директор Коледжу видає наказ про таке 

переведення. 

5.4 Переведення студента з одного джерела фінансування на інше 

здійснюється на підставі заяви замовника освітніх послуг, яка розглядається 

стипендіальною комісією Коледжу протягом двох тижнів з дня подання такої 

заяви відповідно до Положення про стипендіальну комісію Коледжу. За 

результатами розгляду заяви, замовнику освітніх послуг повідомляються 

умови переведення з одного джерела фінансування на інше або причина 

відмови у такому переведенні. 

У разі прийняття рішення стипендіальною комісією Коледжу про 

переведення здобувача фахової передвищої освіти на інше джерело 

фінансування та на підставі відповідної заяви директор Коледжу видає наказ 

про таке переведення. 

5.5 У разі позбавлення ліцензії, закінчення строку дії сертифіката 

(рішення) про акредитацію освітньо-професійної програми, виданого 

Міністерством освіти і науки України, неотримання коледжем рішення 

(сертифіката) про акредитацію від Міністерства освіти і науки України 

здобувачі фахової передвищої освіти, які навчаються за рахунок коштів 

державного або місцевого бюджету, мають право на переведення у цьому або 

іншому закладі фахової передвищої освіти на аналогічну акредитовану 

Міністерством освіти і науки України освітньо-професійну програму в межах 

тієї самої спеціальності для завершення навчання за кошти державного або 

місцевого бюджету в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/724-2021-%D0%BF#n8

