










































































10.3.8. Для допуску до навчання студенти, які перебували в академічній 
відпустці або студенти, які повертаються на повторний курс навчання, як 
правило, не пізніше двох тижнів до початку навчального семестру подають до 
деканату відповідні заяву та документи. У виключних випадках документи 
подаються не пізніше одного робочого дня до терміну закінчення академічної 
відпустки. Студенти, які не подали заяву та документи у визначений термін, 
відраховуються з Інституту як такі, що не приступили до навчання в 
установлений термін.

10.4. Переведення і поновлення до складу студентів Інституту
10.4.1. Студенти можуть бути переведені:
■ на наступний курс навчання;
■ з одного вищого навчального закладу до іншого;
■ з однієї форми навчання на іншу;
■ з однієї спеціальності на іншу;
■ з однієї академічної групи до іншої.
10.4.2. Датою переведення є наступний день після завершення, згідно 

затвердженого графіку освітнього процесу, виконання студентами всіх видів 
навчального навантаження, запланованих на відповідний курс. Переведення 
студентів на наступний курс навчання здійснюється наказом Ректора за 
поданням деканату.

10.4.3. Перевідний наказ (окремо за формами навчання) подається деканом 
не пізніше ніж через 5 днів після завершення терміну виконання останнього з 
передбачених навчальним планом на відповідний рік виду навчального 
навантаження. Студентам, які за результатами семестрового контролю мають 
академічну заборгованість, надається право ліквідувати її під час додаткової 
сесії упродовж 20 днів наступного семестру. Після встановленого терміну 
ліквідація академічних заборгованостей відбувається у рамка повторного 
вивчення дисциплін за додаткову оплату. Студент зобов5язаний подати заяву на 
повторне вивчення дисциплін до деканату та скласти договір на повторне 
вивчення дисципліни, на підставі цих документів деканат готує наказ за 
підписом Ректора Інституту. Студент повинен упродовж семестру ліквідувати 
академічну заборгованість. Якщо з об’єктивних причин студент не може 
ліквідувати академічну заборгованість упродовж навчального року, йому, за 
наявності відповідних підстав, рішенням Ректора, може бути надане право на 
повторне навчання, або академічна відпустка.

10.4.4. Переведення студентів з одного вищого навчального закладу до 
іншого незалежно від форми навчання здійснюється за згодою керівників обох 
вищих навчальних закладів. Переведення студентів з однієї спеціальності на 
іншу або з однієї форми навчання на іншу в межах Інституту здійснює Ректор. 
Забороняється (крім випадків, коли подальше навчання неможливе за станом 
здоров’я, у разі загострення хронічних або гострих психічних захворювань, що 
підтверджується висновком ЛКК):

■ переведення студентів, які навчаються на першому (бакалаврському) 
рівні вищої освіти, з однієї спеціальності на іншу на першому, другому та 
останньому семестрах навчання;

■ переведення студентів, які навчаються на другому (магістерському) рівні 
вищої освіти з однієї спеціальності на іншу.


















