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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення «Про відрахування, поновлення, переведення та переривання 
навчання здобувачів вищої освіти Білоцерківського національного аграрного університету» 
(ідалі -  Положення), забезпечує реалізацію їхнього права здобувачів на доступ до вищої 
освіти, регулюючи умови та порядок зазначених Положенням дій осіб, які навчаються у 
БНАУ, а також надання їм академічної відпустки.

1.2. Положення розроблено відповідно до статті 21 Закону України «Про засади 
державної регулятивної політики у сфері господарської діяльності», статті 46 Закону 
України «Про вищу освіту», «Положення про порядок відрахування, переривання навчання, 
поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм
академічної відпустки», затвердженого наказом МОН України в ід ______№ _____ , а також
Статуту Білоцерківського національного аграрного ' університету (далі -  БНАУ) та 
«Положення про організацію освітнього процесу в навчальному закладі».

1.3. У документі вживаними є такі терміни та поняття:
- відрахування -  припинення статусу здобувача вищої освіти, прав та обов’язків 

особи, що здобуває освіту;
- переривання навчання -  призупинення на певний період виконання здобувачем 

вищої освіти індивідуального навчального плану (для аспірантів, докторантів -  
індивідуального плану наукової роботи) у зв’язку з обгрунтованими обставинами, часткове 
призупинення прав та обов’язків здобувача;

- поновлення -  відновлення статусу здобувача вищої освіти, його (її) прав та 
обов’язків. Усі здобувані вищої освіти (окрім 1 року навчання на основі повної загальної 
освіти), незалежно від причин відрахування і тривалості переривання навчання, форми 
здобуття освіти і джерел фінансування, типу програми мають право на поновлення з 
урахуванням здатності успішно опанувати освітню програму;

- переведення -  зміна здобувачами вищої освіти спеціальності (спеціалізації, 
освітньої (наукової) програми, форми здобуття освіти, джерел фінансування, закладу 
освіти) без припинення статусу, зі зміною відповідних прав та обов’язків;

- академічна відпустка -  перерва у навчанні з обґрунтованих обставин, які 
унеможливлюють виконання освітньої (наукової) програми.

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВІДРАХУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ

2.1. Відрахування здобувачів вищої освіти з Білоцерківського НАУ передбачено 
внаслідок таких причин:

- За власним бажанням;
- За академічну неуспішність;
- За порушення академічної доброчесності;
- За невиконання вимог навчального плану;
- За невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу (після 

зарахування не приступили до занять протягом 10 днів);
- За невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу, у 

зв’язку з невиходом з академічної відпустки;
- За порушення навчальної дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку;
- За порушення умов контракту;
- За станом здоров’я на підставі висновків ЛКК;
- Закінчив теоретичний курс навчання та не атестований ДЕК;
- У зв’язку з переведенням до іншого закладу освіти;
- У зв’язку з порушенням візового режиму;



- У зв'язку з призовом на строкову військову службу;
- У зв’язку з набуттям чинності вироку суду;
- У зв’язку зі смертю;
- У зв’язку з завершенням програми навчання;
- У інших передбачені законодавством випадки.
2.2. Обставини, визнані невиконанням індивідуального навчального плану, 

обгрунтовані у Положенні про організацію освітнього процесу в БНАУ.
2.3. Підставами для відрахуванням здобувачів вищої освіти також є: порушення 

особою вимог Статуту навчального закладу, правил внутрішнього розпорядку, вимог із 
техніки безпеки, охорони праці, протипожежної безпеки, інших інструктивних документів 
БНАУ, за умови визначення таких підстав в угоді (договорі, контракті) між особою, яка 
навчається, і навчальним закладом.

2.4. Підставою для відрахування аспірантів і докторантів є невиконання 
індивідуальних планів наукової роботи у відповідному обсязі та у визначені терміни, про 
що має бути відповідне рішення Вченої ради БНАУ.

2.5. Порушення академічної доброчесності є підставою для відрахування здобувачів 
вищої освіти у випадках, визначених Положенням про академічну доброчесність у БНАУ 
(пп. 6 .1 -  6.3).

2.6. Керівник навчального закладу погоджує відрахування здобувачів вищої освіти з 
юридичним відділом, відділом маркетингу, ліцензування та акредитації та органом 
студентського самоврядування.

2.7. У випадках обставин 1-3 п.2.1. відрахування здобувачів вищої освіти 
здійснюється керівником навчального закладу без погоджень, зазначених п.2.6.

3. ПОНОВЛЕННЯ 
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

2.8. Поновлення здобувачів вищої освіти на навчання у БНАУ здійснюється з 
урахуванням вимог до вступників, визначених відповідною освітній програмі конкурсною 
пропозицією в рік набору або в один із наступних років не пізніше подання особою заяви 
про поновлення.

3.2. У разі поновлення на ту ж спеціальність (освітню програму), з якої здобувача 
освіти було відраховано, вимоги до вступників вважаються виконаними, незалежно від року 
відрахування.

3.3. У разі поновлення здобувача вищої освіти на іншу спеціальність (освітню 
програму) на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст», а також поновлення з іноземного закладу вищої освіти, незалежно 
від спеціальності, під виконанням вимог до вступників розуміється наявність відповідного 
набору предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, мінімального 
значення кількості балів зі вступних випробувань, мінімального значення конкурсного 
балу, вступних іспитів.

3.4. Поновлення здобувачів на другий (магістерський) рівень вищої освіти можливе 
винятково на ту ж спеціальність, з якої здобувача освіти було відраховано, або на іншу 
освітню програму цієї спеціальності. У разі поновлення на спеціальність (освітню 
програму), вступ на яку здійснюється за результатами єдиного фахового вступного 
випробування та/або єдиного вступного іспиту, обов’язковою є наявність екзаменаційного 
листка за поточний або попередній рік з результатом в межах від 100 до 200 балів.

3.5. Якщо особа, яка на момент поновлення на навчання користується спеціальними 
умовами участі у конкурсному відборі, під час вступу для здобуття вищої освіти на основі 
повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст», то замість відповідного сертифікату ЗНО вона має право скласти вступні 
випробування у формі вступних іспитів із предметів, визначених «Правилами прийому до



Білоцерківського НАУ», що діють у рік поновлення. У такому разі, поновлення 
здійснюється за умови отримання кількості балів за кожен із предметів ЗНО, який не нижче 
мінімального встановленого Правилами прийому рівня.

3.6. У разі поновлення на навчання за іншою спеціальністю (освітньою програмою) 
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» особа, що поновлюється, 
окрім вимог пункту 3.3. або З.4.. зобов'язана скласти вступне фахове випробування зі 
спеціальності, на яку поновлюється, та подолати мінімальний рівень прохідного балу, 
визначеного Правилами прийому, що діють у рік поновлення.

3.7. Поновлення здійснюється на спеціальності (освітні програми) того самого рівня 
вищої освіти, з якого особу було відраховано. Передбачено такі винятки:

здобувані вищої освіти ступеня «бакалавр» ветеринарного спрямування, на 
основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст», які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною 
відпусткою, мають право на поновлення для продовження навчання для здобуття ступеня 
«магістр» ветеринарного спрямування на основі повної загальної середньої освіти або 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»;

здобувані вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 
ветеринарного спрямування на основі повної загальної середньої освіти або освітньо- 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», які були відраховані або перервали 
навчання у зв'язку з академічною відпусткою, мають право на поновлення для продовження 
навчання для здобуття ступеня «магістра» ветеринарного спрямування на основі повної 
загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» або 
для здобуття ступеня «бакалавр» за іншою спеціальністю (освітньою програмою);

- здобувані вищої освіти ступеня «магістр» ветеринарного спрямування, на основі 
повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст», які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною 
відпусткою, мають право бути поновленими для продовження навчання для здобуття 
ступеня «бакалавр» за тією самою або іншою спеціальністю (освітньою програмою).

3.8. Поновлення на той само курс навчання, з якого здобувача освіти було 
відраховано, дозволяється у випадку, коли академічна заборгованість становить не більше 
як ЗО кредитів ЄКТС. У разі академічної заборгованості понад ЗО кредитів поновлення 
можливе на попередній курс навчання. Процедура перезарахування результатів навчання, 
отриманих у попередньому закладі вищої освіти, відбувається відповідно до «Положенням 
про організацію освітнього процесу в БНАУ».

3.9. Здобувані вищої освіти, яких було відраховано з першого курсу (року 
навчання), можуть бути поновлені на другий курс (рік) навчання, якщо їхня академічна 
заборгованість становить не більше як ЗО кредитів ЄКТС за умови її ліквідування впродовж 
одного навчального семестру.

3.10. Процедура перерахування результатів, здобутих за попереднім місцем 
навчання, відбувається відповідно до «Положенням про організацію освітнього процесу в 
БНАУ».

3.11. Поновлені здобувані вищої освіти можуть претендувати на переведення на 
вакантне місце державного замовлення у разі, якщо вони користуються спеціальними 
умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, визначеними Правилами 
прийому у рік поновлення.

3.12. Поновлення на денну форму навчання здійснюється у канікулярний період, на 
заочну -  протягом навчального семестру, але не пізніше дати початку занять згідно графіка 
начального процесу за освітньою програмою, на яку поновлюється здобувач.

3.13. Поновлення здобувачів вищої освіти відбувається шляхом допуску до 
освітнього процесу, про що складається відповідний наказ, погоджений з юридичним 
відділом; відділом маркетингу, ліцензування та акредитації; органом студентського 
самоврядування.



4.14. Поновлення на навчання іноземців для здобуття ступенів бакалавра та 
магістра здійснюється з урахуванням особливостей прийому на навчання до закладів вищої 
освіти іноземців та осіб без громадянства протягом навчального року, але не пізніше 01 
листопада у першому семестрі та не пізніше 1 березня у другому семестрі навчання.

4. ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

4.1. Переведення здобувачів вищої освіти на навчання у БНАУ може здійснюватися 
за такими формами:

> з однієї освітньої програми на іншу;
> з однієї форми здобуття освіти на іншу;
> з одного джерела фінансування на інше.
4.2. Переведення здійснюється у межах ліцензованого обсягу на відповідну 

спеціальність того самого рівня вищої освіти. Переведення осіб на іншу спеціальність для 
здобуття другого (магістерського) рівня освіти не допускається. Як виняток, здобувачі 
вищої освіти ступеня «магістр» ветеринарного спрямування на основі повної загальної 
середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» мають право 
на переведення для продовження навчання за іншою спеціальністю для здобуття ступеня 
«бакалавр».

4.3. Переведення здобувачів вищої освіти на навчання у БНАУ здійснюється з 
урахуванням вимог до вступників, визначених відповідною освітній програмі конкурсною 
пропозицією в рік набору, або в один із наступних років не пізніше подання особою заяви 
на переведення.

4.4. Переведення здобувачів вищої освіти на іншу спеціальність на основі повної 
загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 
можливе за наявності відповідного набору предметів у сертифікаті зовнішнього 
незалежного оцінювання з мінімально необхідним відповідно до Правил прийому рівнем 
кількості балів за кожен із предметів ЗНО.

4.5. Якщо особа на момент переведення користується спеціальними умовами участі у 
конкурсному відборі, під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної 
середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший бакалавр», то замість 
відповідного сертифікату ЗНО вона має право скласти вступні випробування у формі 
вступних іспитів з предметів, визначених «Правилами прийому до Білоцерківського НАУ», 
що діють у рік переведення. У такому випадку переведення можливе за умови отримання 
кількості балів за кожен із предметів ЗНО не менш ніж встановлений «Правилами 
прийому» мінімальний рівень.

4.6. У разі переведення здобувачів вищої освіти, на навчання за іншою спеціальністю 
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», крім вимог пункту 4.4. 
або 4.5. необхідно скласти вступне фахове випробування зі спеціальності, на яку здобувач 
переводиться, та подолати мінімальний рівень прохідного балу, визначеного Правилами 
прийому, що діють у рік поновлення.

4.7. Здобувачі вищої освіти, які претендують на переведення з іншого ЗВО, подають 
на ім’я керівника свого закладу, заяву про наміри і, в разі одержання письмової згоди, 
звертається з цією заявою до ректора БНАУ.

4.8. Заяви претендентів про переведення до Білоцерківського НАУ мають 
розглядатися упродовж 2 тижнів, після яких рішення повідомляється здобувачеві. У разі 
позитивного результату розгляду заяви Білоцерківський НАУ видає відповідний наказ про 
допуск здобувача освіти до освітнього процесу. Водночас готується і направляється запит 
до ЗВО, з якого переводиться здобувач вищої освіти, про передання його особової справи у 
визначений термін. Після отримання особової справи здобувача вищої освіти



Білоцерківський НАУ видає наказ про «Поновлення на навчання у зв’язку з переведенням з 
іншого ЗВО» про що вноситься відповідна інформація до ЄДЕБО.

4.9. Переведення осіб, які вступали на базі- повної загальної середньої освіти, 
можливе винятково за умови, що особа завершила перший рік навчання та успішно 
виконала навчальний план.

4.10. Переведення осіб, які вступали на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» чи «спеціаліст», або на базі рівнів вищої освіти «бакалавр» чи 
«магістр» можливе за умови, що особа завершила один семестр навчання та успішно 
виконала навчальний план.

4.11. Переведення здобувачів освіти на іншу спеціальність того самого курсу 
навчання відбувається у випадках, якщо академічна заборгованість здобувачів вищої освіти 
становить не більше як 30 кредитів ЄКТС. У разі академічної заборгованості понад 30 
кредитів переведення відбувається на попередні курси навчання. Процедура 
перезарахування результатів навчання, отриманих у попередньому закладі вищої освіти, 
відбувається відповідно до «Положенням про організацію освітнього процесу в БНАУ».

4.12. Особи, які при вступі користувались «спеціальними умови участі в 
конкурсному відборі на здобуття вищої освіти» переводяться на навчання за державним 
замовленням лише за наявності вакантного бюджетного місця. У разі його відсутності такі 
здобувачі вищої освіти поновлюється на навчання за кошти фізичних/юридичних осіб за 
їхньою згодою.

4.13. У разі завершення терміну акредитації освітньої (наукової) програми та 
відсутності нового рішення про її акредитацію здобувачі вищої освіти, які навчаються за 
кошти державного бюджету, мають право на переведення до іншого навчального закладу, в 
якому відповідну програму акредитовано, без зміни джерел фінансування.

4.14. Переведення на навчання іноземців для здобуття ступенів бакалавра та 
магістра здійснюється з урахуванням особливостей прийому на навчання до закладів вищої 
освіти іноземців та осіб без громадянства протягом навчального року, але не пізніше 01 
листопада у першому семестрі та не пізніше 1 березня у другому семестрі навчання.

5. ПЕРЕРИВАННЯ 
НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

5.1. Відповідно до законодавства в Україні та Положення про освітній процес у 
БНАУ здобувачі вищої освіти мають право на переривання навчання, коли їм надається 
академічна відпустка. При цьому здобувач освіти не є відрахованим.

5.2. Підстави для надання академічної відпустки здобувачам вищої освіти:
- за станом здоров’я, коли особа має потребу у довготривалому лікуванні чи 

реабілітації);
- за програмами академічної мобільності, якщо навчання чи стажування в освітніх і 

наукових установах, у т.ч. іноземних держав, унеможливлює виконання індивідуального 
плану навчальної (наукової) роботи;

- у зв’язку зі строковою військовою службою;
- за довгостроковим службовим відрядженням здобувача, яке поєднує навчання з 

роботою;
- на період, що залишився до закінчення нормативного періоду підготовки в 

аспірантурі чи докторантурі в разі передчасного проходження ними захисту;
- за сімейними чи іншими обгрунтованими обставинами, що унеможливлюють 

виконання індивідуального плану навчальної (наукової) роботи;



- у зв’язку з вагітністю, пологами здобувачки освіти, відпусткою по догляду за дитиною до 
досягнення нею 3-річного віку, або 6-річного, якщо дитина хворіє і потребує відповідного 
догляду.

5.3. Підстави для надання академічної відпустки мають бути обґрунтовані й підтверджені 
(висновок ЛКК чи інші легалізовані медичні довідки, інші підтверджуючі документи).

5.4. Переривання навчання у формі академічної відпустки оформлюється відповідним 
наказом ректора БНАУ, де зазначаються підстава й терміни, на які надається відпустка. 
Поновлення на навчання здобувачів вищої освіти після завершення терміну академічної відпустки 
здійснюється також за наказом ректора БНАУ на підставі заяви здобувача, а в разі потреби — 
підтверджуючих супровідних документів (медичні довідки тощо).

5.5. Спірні питання щодо надання академічної відпустки чи відмови в ній розглядає 
керівництво навчального закладу у співпраці з профспілковим комітетом, юридичним відділом, 
органом студентського самоврядування.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Положення вводиться в дію з дня його затвердження наказом ректора.
6.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться у порядку, викладеному вище.
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