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1. Загальні положення 

 

 1.1. Це положення визначає порядок надання здобувачам вищої освіти 

академічних відпусток в Харківському національному педагогічному 

університеті імені Г.С. Сковороди (далі — Університет).  

 1.2. Відповідно до частини другої статті 46 Закону України «Про вищу 

освіту», здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у зв’язку з 

такими обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої програми: 

- медичні обставини; 

- сімейні обставини; 

- проходження служби в армії; 

- інші поважні обставини, які мають відношення до здобувача вищої освіти. 

 1.3. Академічна відпустка — це перерва у навчанні, право на яку 

здобувач вищої освіти отримує у випадку зниження працездатності в 

наслідок порушень функцій організму, які зумовлені гострими 

захворіннями, що потребують тривалого відновлювального лікування; 

загостреннями хронічних захворювань або частими захворюваннями 

(понад один місяць за семестр); анатомічними дефектами, які не дають 

змоги провести відновлювальне лікування під час навчання; призовом на 

строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї; 

сімейними обставинами тощо.  

 1.4. Максимальна тривалість академічної відпустки 

встановлюється до одного року. При необхідності тривалість 

академічної відпустки може бути продовжена ще на один рік.  

 1.5. За весь період навчання здобувач вищої освіти може 

скористатися правом на отримання академічної відпустки, як правило, один 

раз. 

 1.6. У період воєнного стану здобувач освіти може взяти 

академічну відпустку за сімейними обставинами шляхом подання 



відповідної заяви до університету. У разі наявності інших обставин для 

академічної відпустки, в заяві вказується ця причина та надаються 

відповідні документи, що її підтверджують.  

 1.7. Надання академічної відпустки оформляється відповідним 

наказом ректора Університету із зазначенням підстави надання відпустки та 

її термінів. 

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

термін академічної відпустки, здійснюється наказом ректора Університету на 

підставі заяв здобувачів, які подаються не пізніше двох тижнів від початку 

навчального семестру. 

 Здобувачі, які не подали документи в установлений термін, 

відраховуються з Університету.  

 

2. Порядок надання здобувачам вищої освіти академічної відпустки 

 

 2.1. Академічна відпустка за медичними показаннями надається 

здобувачам вищої освіти ректором Університету на підставі висновку 

лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) студентської поліклініки.  

 2.2. Якщо стан хворого здобувача вищої освіти і його віддаленість від 

лікувально-профілактичної установи (ЛПУ), яка провадить медичне 

обслуговування здобувачів вищої освіти, не дають йому можливості туди 

звернутися, він може звернутися по лікарську допомогу до територіальної 

ЛПУ і після закінчення лікування отримати виписку з історії хвороби для 

подання її до ЛКК студентської поліклініки. 

 2.3. Висновки лікарів відомчих і територіальних ЛПУ про 

необхідність надання здобувачам вищої освіти академічної відпустки за 

медичними показаннями або перенесення термінів проходження практики, 

вважаються недійсними, якщо нема рішення ЛКК. 

 2.4.  У виключних випадках, коли стан хворого і його віддаленість від 

ЛПУ, не дають можливості лікарям, які провадять медичне обслуговування 

здобувачів вищої освіти, провести обстеження здобувача, ректор 



Університету (за згодою ЛПУ, яка обслуговує здобувачів вищої освіти) 

приймає рішення про надання академічної відпустки на підставі висновку 

ЛКК лікувально-профілактичної установи, де лікується здобувач. 

 2.5. На підставі розгляду виписки із історії хвороби і даних 

медичного обстеження ЛКК, за участю представника Університету (у разі 

потреби), робить висновок про необхідність надання здобувачу вищої освіти 

академічної відпустки або його переведення за станом здоров’я на навчання 

на іншу спеціальність або до іншого закладу вищої освіти. У висновку ЛКК 

зазначається рекомендована тривалість академічної відпустки.   

 2.6. Академічна відпустка надається здобувачам вищої освіти за 

сімейними обставинами та з інших поважних причин, а саме: 

 необхідність постійного стороннього догляду за хворою дружиною 

(чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), 

що підтверджується відповідним медичним висновком медико-

соціальної експертної комісії для осіб віком понад 18 років чи лікарсько-

консультативної комісії для осіб до 18 років; 

 інші поважні причини, які мають відношення до здобувача вищої освіти 

і є такими, що унеможливлюють виконання освітньої програми 

вирішуються в індивідуальному порядку. 

 2.7. Академічна відпустка надається здобувачам вищої освіти у 

зв’язку з призовом на строкову військову службу у разі втрати права на 

відстрочку від неї.  

   

3. Прикінцеві положення 

 

3.1. Дане Положення вступає в силу після його затвердження Вченою 

радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету. 

3.2. Текст цього Положення оприлюднюється після набрання ним 

чинності на офіційному веб-сайті Університету 


