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Академічна відпустка – це форма реалізації права здобувачів фахової 

передвищої та вищої освіти на перерву у навчанні, яка надається у зв’язку з 

виникненням обставин, які унеможливлюють виконання освітньої (освітньо-

професійної чи освітньо-наукової) програми. Право на академічну відпустку 

мають особи, які навчаються на денній та заочній формі навчання в 

Університеті та здобувають ступінь молодшого бакалавра, бакалавра, 

магістра, доктора філософії або доктора наук. Право на академічну відпустку 

врегульоване Законом України «Про фахову передвищу освіту» та Законом 

України «Про вищу освіту». Додатково врегульовує порядок надання 

академічної відпустки Положення про організацію освітнього процесу в 

Кременчуцькому національному університеті імені Михайла 

Остроградського (далі-університет).  

 

Види академічних відпусток 

Академічні відпустки класифікують залежно від підстав надання. Це 

може бути: 

- за станом здоров’я; 



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

відстрочку від неї; 

- у зв’язку з вагітністю та пологами; 

- для 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; 

- участю у програмах академічної мобільності; 

- іншими обставинами, що мають безпосереднє відношення до 

здобувача, належним чином обґрунтовані і мають документальне 

підтвердження. 

 

Максимальна тривалість академічної відпустки 

Максимальна тривалість академічної відпустки встановлюється до 

одного року. При необхідності тривалість академічної відпустки може бути 

подовжена ще на один рік. 

Окремі види відпусток можуть надаватись на довший строк. Так, 

академічна відпустка по догляду за дитиною надається до досягнення нею 

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

до досягнення дитиною 6-річного віку. Тривалість таких відпусток та 

особливості їх надання врегульовується Кодексом законів про працю 

України. Вони можуть бути надані матері, батькові дитини, бабі, діду чи 

іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною.  

Протягом терміну навчання за певним рівнем вищої освіти здобувач  

може скористатися правом на отримання академічної відпустки, як правило, 

один раз.  

 

Документи для отримання академічної відпустки 

До заяви на ім’я ректора потрібно надати документи, що 

підтверджують право на таку відпустку: 

Академічна відпустка за медичними показниками 



- довідка лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) для отримання 

академічної відпустки за станом здоров’я. 

Академічна відпустка за сімейними обставинами 

- довідка з медичної установи, що провадить медичне обслуговування 

здобувача (для отримання академічної відпустки у зв’язку з вагітністю та 

пологами); 

- належним чином завірена копія свідоцтва про народження дитини 

(для отримання академічної відпустки по догляду за дитиною до 3-х років), а 

у разі необхідності догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку 

– довідка, яка підтверджує таку необхідність (надається закладами охорони 

здоров’я незалежно від форми власності та підпорядковування на підставі 

рішення ЛКК); 

- надання академічної відпустки у зв’язку із необхідністю догляду за 

членами сім'ї здійснюється на підставі заяви здобувача та висновку ЛКК про 

необхідність постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I та II 

групи внаслідок психічного розладу. У висновку обов'язково має бути 

зазначений термін, протягом якого особа потребує постійного стороннього 

догляду. Відповідно, й академічна відпустка надається на строк, необхідний 

для догляду, з правом продовження. Її максимальна тривалість у таких 

випадках законом не обмежується.  

Академічна відпустка у зв’язку з призовом на військову службу 

- довідка з ТЦКСП (територіальний центр комплектування та 

соціальної підтримки) чи копія повістки з військомату. 

Оформлення академічної відпустки для здійснення права на 

академічну мобільність 

- запрошення на навчання/стажування від відповідної установи 

іноземної держави. 

Оформлення академічної відпустки з інших підстав 

- здобувачу не забороняється оформити академічну відпустку з будь-

яких інших підстав (навчання за кордоном поза межами програм академічної 



мобільності (наприклад, вивчення мови), скрутне фінансове становище, 

настання стихійних лих чи гуманітарних катастроф (повінь, землетрус, війна 

тощо)). Проте рішення про надання академічної відпустки приймає 

керівництво університету. До уваги в таких випадках беруться як 

обґрунтованість причин, так і успішність здобувача. 

 

Повернення з академічної відпустки 

Здобувач освіти, у якого завершився термін академічної відпустки, 

повинен не пізніше двох тижнів до початку навчального семестру, подати 

заяву про повернення на навчання. Якщо академічна відпустка була надана за 

станом здоров’я, то потрібно буде додати до заяви висновок ЛКК про 

можливість повернення з академічної відпустки; якщо у зв’язку з 

навчанням/стажуванням за кордоном – довідку про закінчення 

навчання/стажування. Здобувачам, які перебували в академічній відпустці у 

зв’язку з проходженням військової служби, для допуску до навчання 

потрібен документ про закінчення військової служби. 

Якщо здобувач не приступив до навчання після завершення 

академічної відпустки – його відраховують. 

Здобувачу гарантується збереження бюджетної форми навчання та 

виплата стипендії після поновлення в університеті. 

З академічної відпустки можна вийти достроково. Для цього необхідно 

подати на ім'я ректора заяву із зазначенням причини дострокового 

припинення відпустки. Якщо вона була надана у зв’язку зі станом здоров’я, 

то доведеться пройти ще раз ЛКК, щоб отримати дозвіл. 

Законодавством передбачено єдине обмеження: академічну відпустку 

не можна оформити на першому курсі, якщо підставою є участь у програмах 

академічної мобільності. Це означає, що в усіх інших випадках на будь-якому 

курсі та частині семестру, у тому числі і в кінці та під час сесії, можна 

оформити академічну відпустку. Проте в останньому випадку потрібно, щоб 

обставини, які дають право на неї, виникли до сесії. 



Якщо ж здобувач до оформлення академічної відпустки вже отримав 

незадовільні оцінки, то йому буде відмовлено. 

 

Відмова в наданні академічної відпустки 

Якщо причини для надання академічної відпустки визнані недостатньо 

обґрунтованими, то в її наданні буде відмовлено. Це може статися як за 

рішенням ректора (здобувач оформлює академічну відпустку з інших, 

непередбачених законом причин), так і за рішенням лікаря. Наприклад, 

висновком ЛКК хвороба не визнається такою, що дає право на академічну 

відпустку, або член сім’ї, за яким потрібно доглядати, не отримав про це 

відповідну довідку. 

У таких випадках Положенням передбачена можливість отримання 

здобувачем права на повторне навчання. Підставою для надання такого права 

є невиконання ним до початку екзаменаційної сесії навчального плану 

поточного семестру з поважних причин, підтверджених відповідними 

документами (через тривалі захворювання, пов'язані, зокрема, з епідеміями, 

часті захворювання (понад один місяць за семестр), службові відрядження, 

складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім'ї 

тощо). 

Питання про надання права на повторне навчання вирішується 

ректором до початку відповідного семестру й оформлюється наказом. 

Повторне навчання здійснюється з початку семестру, навчальний план якого 

здобувач не виконав. Йому можуть бути перезараховані дисципліни, з яких за 

результатами підсумкового контролю він мав оцінки не нижче «добре» або 

«зараховано». Перезарахування здійснюється на підставі заяви за згодою 

директора інституту (декана факультету). За весь період навчання здобувач 

може скористатися правом на проходження повторного навчання не більше 

двох разів. Проте здобувачі першого курсу такого права не мають. 

 

 


