
   

 

Додаток 1 до наказу від 24.03. 2021 року № 81 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які 

навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини 

«Україна» 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті 

розвитку людини «Україна» (далі Положення) розроблено відповідно до Закону 

України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VII, Закону України «Про вищу освіту» 

від 17.07.2014 року № 1556 – VII (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про 

вищу освіту» від 06.06.2019 року № 2745-VIII (зі змінами та доповненнями), 

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої 

освіти закладів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 15.07.1996 р. № 245 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

07.08.1996 р. за № 427/1452), Положення про академічні відпустки та повторне 

навчання у вищих закладах освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки 

України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.06.1996 р. № 191/153 

(зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.06.1996 р. за № 325/1350), 

Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 р. № 620, та інших 

нормативних актів у галузі освітньої діяльності. 

1.2. Це Положення регулює питання: 

1) відрахування та переривання навчання здобувачів вищої і фахової передвищої 

освіти, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини 

«Україна» (далі – Університет); 

2) переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються в Університеті за 

освітнім ступенем бакалавра, з однієї освітньої програми (спеціальності) на іншу;  

3) переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються в Університеті за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, з однієї спеціальності на 

іншу; 

4) переведення на навчання до Університету здобувачів вищої і фахової 

передвищої освіти, які навчаються в інших закладах вищої освіти України; 

5) поновлення до складу здобувачів вищої і фахової передвищої освіти осіб, які 

були відраховані з інших закладів вищої і фахової передвищої освіти України; 

6) поновлення до складу здобувачів вищої і фахової передвищої освіти осіб, які 

були відраховані з Університету; 

7) переведення здобувачів вищої і фахової передвищої освіти, які навчаються за 

кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця за державним замовленням; 

7) допуску до навчання здобувачів вищої і фахової передвищої освіти, які 

отримали академічну відпустку, після її завершення; 
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8) переведення здобувачів вищої і фахової передвищої освіти, які успішно 

виконали індивідуальний навчальний план, на наступний курс (рік навчання). 

1.3. Забороняється (крім випадків, коли подальше навчання неможливе за станом 

здоров’я, у разі загострення хронічних або гострих психічних захворювань, що 

підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії): 

- переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються в Університеті за освітнім 

ступенем магістра, з однієї спеціальності на іншу;  

- переведення здобувачів фахової передвищої освіти, які навчаються в 

Університеті за освітньо-професійним рівнем «фаховий молодший бакалавр», з однієї 

спеціальності на іншу на першому курсі;  

- переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються в Університеті за освітнім 

ступенем бакалавра, молодшого бакалавра, з однієї освітньої програми на іншу на 

першому курсі. 

1.4. Здобувачі освіти мають права поновлення/переведення на навчання до 

Університету, які навчались у закладах вищої освіти, маючих ліцензію за 

відповідними спеціальностями на момент їхнього зарахування. 

1.5. Поновлення на навчання здійснюється, як правило, на ту ж форму навчання, 

і, якщо причини відрахування не були пов’язані з невиконанням навчального плану й 

академічною неуспішністю, на той же курс і семестр, з якого особа була відрахована 

(отримала право на академічну відпустку).  

Особи, відраховані за академічну неуспішність (невиконання навчального плану), 

можуть бути поновлені тільки в наступному навчальному році, з початку того 

семестру, за невиконання навчального плану якого вони були відраховані. 

Особи, які отримали академічну відпустку за станом здоров’я, а також у зв’язку з 

навчанням (стажуванням) у закордонних закладах вищої освіти, допускаються до 

навчання за тим же джерелом фінансування, за яким вони навчалися до оформлення 

відпустки. 

Поновлення до складу здобувачів вищої і фахової передвищої освіти першого 

курсу забороняється. За умови виключних обставин президент Університету має 

право поновити на другий курс здобувача освіти, який був відрахований з першого 

курсу, якщо академічна заборгованість (різниця) складає не більше 18 кредитів, 

передбачених навчальним планом, та за умови її ліквідації до початку навчальних 

занять. У виняткових випадках проректором з освітньої діяльності може бути 

прийняте рішення щодо зарахування іншої кількості кредитів. 

1.6. Поновлення на навчання та переведення (з інших закладів вищої освіти, на 

іншу форму навчання) здобувачів вищої освіти, які навчалися за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста та освітнім ступенем магістра, здійснюється 

виключно на ту ж спеціальність, за якою здійснювалась підготовка. 

1.7. Розгляд заяв здобувачів освіти та осіб, відрахованих із закладів вищої і 

фахової передвищої освіти, щодо їх переведення та поновлення на навчання, заяв 

здобувачів, які отримали академічну відпустку, повинен проводитися у терміни і в 

порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян».  

1.8. Переведення здобувачів освіти, а також поновлення до складу здобувачів 

освіти осіб, які були відраховані з Університету чи з інших акредитованих ЗВО, 

здійснюється, як правило, під час канікул.  
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Підставою для поновлення і переведення здобувачів вищої і фахової передвищої 

освіти є рішення управління з освітньої діяльності, оформлене у вигляді наказу і 

затверджене підписом проректора з освітньої діяльності. 

1.9. У всіх випадках розгляду питань про переведення та поновлення здобувачів 

освіти керівники навчально-виховних підрозділів (інститутів, філій, фахових 

коледжів) повинні враховувати необхідність обов’язкового дотримання встановлених 

ліцензійних обсягів. 

1.10. Поновлення та переведення здобувачів вищої і фахової передвищої освіти 

здійснюється з урахуванням вимог до вступників на відповідні освітні програми. 

Особа, яка претендує на поновлення або переведення, може надати зобов’язання у 

вигляді додатку до контракту щодо виконання цих вимог протягом першого року 

навчання. 

1.11. Здобувачі вищої і фахової передвищої освіти, які навчаються в Університеті 

на договірній основі з оплатою за рахунок міністерств і відомств, юридичних та 

фізичних осіб, можуть бути переведені (поновлені та допущені до занять після 

завершення академічної відпустки) у порядку, встановленому цим Положенням, за 

згодою замовників, що фінансують їх підготовку. 

 

 

2. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів 

вищої і фахової передвищої освіти 

 

2.1. Підставами для відрахування здобувача вищої і фахової передвищої освіти 

є: 

1) завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою; 

2) власне бажання; 

3) переведення до іншого закладу вищої чи фахової передвищої освіти; 

4) невиконання індивідуального навчального плану; 

5) порушення умов договору (контракту), укладеного між закладом вищої чи 

фахової передвищої освіти та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) 

особою, що оплачує таке навчання; 

6) інші випадки, передбачені законом. 

Особа, відрахована із закладу вищої і фахової передвищої освіти до завершення 

навчання за освітньою програмою, отримує академічну довідку, що містить 

інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту 

кількість кредитів ЄКТС. Зразок академічної довідки встановлюється центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

2.2. Здобувач вищої і фахової передвищої освіти має право на перерву у навчанні 

у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої (наукової) 

програми (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу, сімейними 

обставинами тощо). Такій особі надається академічна відпустка в установленому 

порядку. Навчання чи стажування в освітніх і наукових установах (у тому числі 

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

передбачено міжнародними актами чи договорами між закладами вищої чи фахової 

передвищої освіти. 
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Здобувачам вищої і фахової передвищої освіти, призваним на військову службу 

у зв'язку з оголошенням мобілізації, гарантується збереження місця навчання. 

Здобувачам вищої і фахової передвищої освіти, які реалізують право на 

академічну мобільність, протягом навчання, стажування чи здійснення наукової 

діяльності в іншому закладі вищої чи фахової передвищої освіти (науковій установі) 

на території України чи поза її межами гарантується збереження місця навчання 

відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність. 

Такі особи не відраховуються зі складу здобувачів вищої і фахової передвищої освіти. 

 

 

3. Надання права на переведення (поновлення) 

 

3.1. Ініціатором розгляду справ про поновлення чи переведення є здобувач вищої 

чи фахової передвищої освіти (особа, яка бажає поновитися на навчання). 

Заява щодо поновлення/переведення на навчання має подаватися не пізніше ніж 

за один місяць до дати передбачуваного початку навчання. 

Заява щодо допуску до навчання здобувача вищої і фахової передвищої освіти, в 

якого завершується термін академічної відпустки, разом із висновком ЛКК про 

можливість продовження навчання (якщо відпустка була надана за станом здоров’я), 

подається не пізніше ніж за два тижні до закінчення терміну академічної відпустки. 

Здобувачі вищої і фахової передвищої освіти, які не подали документи в 

установлений термін, відраховуються з Університету. 

3.2. Переведення на навчання до Університету здобувача вищої і фахової 

передвищої освіти, який навчається в іншому закладі вищої чи фахової освіти 

(незалежно від форми навчання та освітньої програми) здійснюється за згодою 

керівника закладу вищої чи фахової освіти, в якому навчається особа. 

Переведення на навчання на іншу освітню програму (на іншу спеціальність) 

здобувача вищої і фахової передвищої освіти Університету, підготовка за якою 

провадиться різними навчально-виховними підрозділами, здійснюється за згодою 

керівника навчально-виховного підрозділу, в якому навчається особа. 

До заяви здобувача вищої чи фахової передвищої освіти додаються: 

- для поновлення на навчання: 

а) академічна довідка за весь період навчання до моменту поновлення з 

обов’язковим зазначенням назв дисциплін, загальної кількості годин, залікових 

кредитів, передбачених на їх вивчення, та форм контролю (Додаток 1); 

б) копія двосторонньої (тристоронньої) угоди про навчання у попередньому 

закладі вищої чи фахової освіти (якщо така укладалась); 

- для переведення на навчання до Університету: 

а) копія навчальної картки здобувача вищої чи фахової передвищої освіти 

(Додаток 2) за весь період навчання до моменту переведення з обов’язковим 

зазначенням назв дисциплін, загальної кількості годин, залікових кредитів, 

передбачених на їх вивчення, та форм контролю; 

б) копія залікової книжки, засвідчена згідно з чинним законодавством України; 

в) копія двосторонньої (тристоронньої) угоди про навчання у попередньому 

закладі вищої чи фахової освіти (якщо така укладалась); 
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- для переведення на навчання за іншою спеціальністю у випадку, коли 

переведення здійснюється до іншого структурного підрозділу Університету: 

а) копія навчальної картки здобувача вищої і фахової передвищої освіти за весь 

період навчання до моменту переведення з обов’язковим зазначенням назв дисциплін, 

загальної кількості годин, залікових кредитів, передбачених на їх вивчення, та форм 

контролю; 

б) копія залікової книжки, засвідчена згідно з чинним законодавством України; 

в) копія двосторонньої (тристоронньої) угоди про навчання (якщо така 

укладалась); 

- для переведення на навчання за іншою спеціальністю при продовженні 

навчання у тому ж навчально-виховному підрозділі: 

а) копія залікової книжки, засвідчена згідно з чинним законодавством України; 

б) копія двосторонньої (тристоронньої) угоди про навчання (якщо така 

укладалась); 

- для переведення на навчання з однієї форми навчання на іншу за тією самою 

спеціальністю: 

а) копія залікової книжки, засвідчена згідно з чинним законодавством України; 

б) копія двосторонньої (тристоронньої) угоди про навчання (якщо така 

укладалась); 

- для допуску до занять після завершення академічної відпустки за станом 

здоров’я: 

а) висновок ЛКК поліклініки (денна форма навчання) або висновок ЛКК 

поліклініки за місцем проживання (заочна форма навчання) про те, що стан здоров’я 

дозволяє продовжувати навчання за обраною спеціальністю (Додаток 3). 

3.3. Розгляд справ щодо поновлення/переведення здійснюється:  

- управлінням освітньої діяльності Університету: 

а) розгляд заяви здобувача вищої чи фахової передвищої освіти, який був 

відрахований з Університету щодо поновлення на навчання (Додаток 4); 

б) розгляд заяви особи, яка була відрахована з іншого закладу вищої чи фахової 

освіти України та бажає поновитися на навчання в Університеті (Додаток 4); 

в) розгляд заяви здобувача вищої чи фахової передвищої освіти щодо 

переведення з однієї спеціальності на іншу (Додаток 5); 

- керівником навчально-виховного підрозділу (за поданням заступника 

керівника з освітньої діяльності):  

а) розгляд заяви здобувача вищої чи фахової передвищої освіти щодо його 

переведення з однієї форми навчання на іншу за тією ж спеціальністю (Додаток 6); 

б) розгляд заяви особи, яка була відрахована з Університету, на поновлення до 

складу здобувачів вищої чи фахової передвищої освіти за тією ж спеціальністю 

(Додаток 4); 

в) розгляд заяви про поновлення особи, якій було надано академічну відпустку, 

на повторний курс навчання (Додаток 4); 

г) розгляд питань про переведення здобувачів вищої чи фахової передвищої 

освіти, які успішно виконали індивідуальний навчальний план, на наступний курс (рік 

навчання). 
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3.4. У заявах про поновлення / переведення особи, надання повторного курсу 

навчання має бути відображено:  

- наявність вакантних місць ліцензійного обсягу на відповідному курсі (році 

навчання) денної/заочної форми навчання за спеціальністю, на яку планується 

поновлення/переведення (допуск до навчання); 

- можливість поновлення/переведення на вказаний у заяві курс (рік навчання) 

денної/заочної форми навчання з урахуванням встановленої академічної різниці. 

3.5. Академічна різниця – це перелік навчальних дисциплін діючого навчального 

плану Університету конкретної спеціальності за попередні семестри, які здобувач 

вищої чи фахової передвищої освіти раніше не вивчав. Також дисципліна вважається 

академічною різницею, якщо загальний обсяг годин/кредитів дисципліни становить 

менше 75% нормативного обсягу дисципліни навчального плану Університету. 

Академічна різниця визначається фахівцем деканату навчально-виховного 

підрозділу на підставі заяви здобувача вищої чи фахової передвищої освіти протягом 

одного тижня з моменту подання заяви. Для здобувачів вищої чи фахової передвищої 

освіти, що: 

1) переводяться з інших закладів вищої чи фахової передвищої освіти до 

Університету, академічна різниця визначається шляхом порівняння академічної 

довідки та навчального плану (далі НП) і робочих навчальних планів (далі РНП) 

відповідного року прийому; 

2) навчаються в Університеті за ступенями вищої чи фахової передвищої 

освіти і бажають перевестися з однієї спеціальності на іншу в межах однієї галузі 

знань, академічна різниця визначається шляхом порівняння НП спеціальностей та 

РНП відповідного року прийому; 

3) бажають навчатися в Університеті одночасно за декількома освітніми 

програмами (паралельне навчання), а також одночасно у декількох закладах 

вищої чи фахової передвищої освіти і приймаються до Університету, як правило, 

на 2-й курс, академічна різниця визначається на підставі РНП першого курсу 

попереднього року прийому відповідної форми навчання. Можливе перезарахування 

дисциплін; 

4) продовжують навчання після академічної відпустки або повторного 

навчання, академічна різниця визначається деканатом навчально-виховного 

підрозділу на підставі порівняння навчальної картки студента або НП та РНП 

спеціальності для відповідного року прийому до академічної відпустки з НП та РНП 

поточного навчального року; 

5) поновлюються на навчання після відрахування, академічна різниця 

визначається деканатом навчально-виховного підрозділу. 

Поновлення та визначення академічної різниці/заборгованості для здобувачів 

вищої освіти, що навчались у закладах вищої чи фахової передвищої освіти на 

тимчасово окупованій території (ООС), відбувається згідно з Порядком продовження 

навчання осіб, які навчалися у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, що 

розташовані у населених пунктах на територіях, де органи державної влади 

тимчасово не здійснюють свої повноваження); 

6) вступають до Університету на навчання за освітнім ступенем бакалавра 

на ІІ-ІІІ курс на базі диплома молодшого спеціаліста чи фахового молодшого 
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бакалавра, у т.ч. за іншою спеціальністю, академічна різниця при вступі на 

споріднену спеціальність визначається деканатом навчально-виховного підрозділу на 

підставі порівняння РНП першого (першого та другого) курсу(ів) відповідного року 

прийому відповідної форми навчання та додатку до диплома молодшого спеціаліста 

чи фахового молодшого бакалавра. Можливе перезарахування дисциплін, що 

вивчались під час здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

чи фахового молодшого бакалавра. При вступі на іншу спеціальність академічна 

різниця визначається деканатом навчально-виховного підрозділу шляхом порівняння 

РНП першого курсу попереднього року прийому відповідної форми навчання. 

Можливе перезарахування дисциплін, що вивчались під час здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста чи фахового молодшого бакалавра. 

Визначення академічної різниці з навчальних дисциплін, порядку її ліквідації 

здійснюється деканатом навчально-виховного підрозділу. 

Загальний обсяг кредитів, які складають академічну різницю, як правило, не 

повинен перевищувати 30. Якщо навчальним планом передбачено складання заліку 

та екзамену з дисципліни, то до академічної різниці вноситься тільки екзамен (при 

цьому кредити та години для вивчення цієї дисципліни підсумовуються). Курсові 

роботи, яким навчальним планом Університету встановлено кредити (не менше 3), 

рахуються як окремі навчальні дисципліни і можуть бути або перезараховані, або 

включені до академічної різниці. 

Академічною різницею не вважаються вибіркові дисципліни навчального плану. 

Не перезараховуються навчальні дисципліни (практики, інші види навчальної 

роботи студента), які були опановані студентом під час навчання за програмою більш 

низького освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного, освітньо-професійного 

рівня), або у ЗВО, рівень акредитації якого не відповідає освітньому ступеню 

(освітньо-кваліфікаційному рівню), на який поновлюється/переводиться студент. 

(Примітка: вступ на навчання за затвердженими в належному порядку скороченими 

навчальними програмами освітнього ступеня бакалавра на базі диплома молодшого 

спеціаліста чи фахового молодшого бакалавра не є поновленням/переведенням і 

поняття визначення академічної різниці у цьому разі не застосовується). 

3.6. Вступники, яким визначена академічна різниця, мають ліквідувати її 

протягом семестру, з якого їх поновлено/переведено до Університету, до початку 

заліково-екзаменаційної сесії. Термін ліквідації академічної різниці може бути 

продовжений розпорядженням проректора з освітньої діяльності за наявності 

об'єктивних підстав, підтверджених відповідним документом. 

Основною формою оволодіння навчальним матеріалом під час ліквідації 

академічної різниці є самостійна робота здобувача вищої чи фахової передвищої 

освіти, яку супроводжують профільні кафедри чи циклові комісії навчально-

виховного підрозділу. 

3.7. Заяви щодо поновлення/переведення мають бути розглянуті визначеними в 

п. 3.3 відповідальними особами у термін не більш ніж один місяць, а якщо справа не 

потребує додаткового вивчення – не більш ніж два тижні від дати подання. 

3.8. При прийнятті рішення враховуються:  

- наявність вакантних місць ліцензійного обсягу; 
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- здатність претендента успішно виконувати графік навчального процесу за 

обраною спеціальністю та формою навчання; 

- згода керівника закладу вищої чи фахової передвищої освіти (навчально-

виховного підрозділу), в якому навчається здобувач вищої освіти; 

- згода замовника, що фінансує підготовку, – у випадку переведення здобувача 

вищої чи фахової передвищої освіти, який навчається за рахунок коштів міністерств 

і відомств, юридичних та фізичних осіб;  

- інші чинники, що характеризують здобувача вищої чи фахової передвищої 

освіти, зокрема характеристика-рекомендація органів студентського самоврядування 

(студентського парламенту) навчально-виховного підрозділу. 

При прийнятті рішення додатково враховуються: показники успішності, наукові 

та творчі досягнення, участь у громадському житті навчально-виховного підрозділу, 

відгук органів студентського самоврядування та характеристика куратора групи. 

Відсутність трудового стажу, форма навчання за попередньою спеціальністю, 

вік і стать особи, яка бажає бути поновленою або переведеною, не можуть бути 

підставою для відмови. 

3.9. Умови зарахування до складу здобувачів вищої чи фахової передвищої 

освіти (переведення, допуску до навчання) або причина відмови мають бути 

повідомлені заявникові керівником навчально-виховного підрозділу у триденний 

термін після розгляду заяви про переведення або поновлення.  

3.10. Якщо для особи, щодо поновлення, переведення або допуску до навчання 

якої прийняте позитивне рішення, визначена наявність академічної різниці, 

керівником навчально-виховного підрозділу видається розпорядження про допуск до 

складання академічної різниці зі встановленням терміну складання академічної 

різниці, яке доводиться до відома заявника і відповідальних осіб. 

Граничним терміном ліквідації академічної різниці, як правило, є останній день 

перед початком занять у семестрі, на який здійснюється поновлення / переведення. 

Інший термін ліквідації академічної різниці, за наявності об’єктивних підстав, може 

бути встановлений розпорядженням проректора з освітньої діяльності. 

Особа, яка не ліквідувала академічну різницю до початку навчальних занять, 

позбавляється права на поновлення (переведення). 

 

 

4. Оформлення наказів та документів при поновленні / переведенні здобувачів 

вищої чи фахової передвищої освіти 

 

4.1. Проєкт наказу про поновлення, переведення подається на підписання до дати 

початку навчання. Наказ затверджується не пізніше ніж через 10 днів після початку 

навчання у відповідному навчальному році (семестрі). 

4.2. Переведення на навчання здобувачів вищої чи фахової передвищої освіти, 

які навчаються на договірній основі (з оплатою за рахунок міністерств і відомств, 

юридичних та фізичних осіб), здійснюється з обов’язковим внесенням відповідних 

змін до умов договору (контракту). 

У випадку, коли здобувач вищої чи фахової передвищої освіти, що перебував на 

повторному навчанні або в академічній відпустці, навчається на контрактній основі, 
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після отримання допуску до навчання до діючого договору/контракту вносяться 

відповідні зміни (оформлюється додаткова угода про подовження терміну дії 

договору/контракту до дати закінчення навчання за певним освітнім ступенем 

(освітньо-кваліфікаційним, освітньо-професійним рівнем)). 

4.3. Якщо упродовж 5 днів після реєстрації наказу про поновлення на навчання 

(переведення) за кошти юридичних та фізичних осіб не укладено відповідний договір 

(не внесені зміни до діючого договору/контракту), наказ скасовується.  

4.4. Здобувачу вищої чи фахової передвищої освіти, який був поновлений на 

навчання, переведений із іншого закладу вищої чи фахової передвищої освіти (з іншої 

спеціальності чи форми навчання), видається залікова книжка із проставленими 

перезарахованими результатами попереднього навчання (навчальними 

дисциплінами, курсовими роботами/проєктами, практиками тощо) з відповідними 

оцінками (балами). Перезарахування дисциплін підтверджується підписом керівника 

навчально-виховного підрозділу. 

4.5. До особової справи здобувача вищої чи фахової передвищої освіти 

вкладаються: копія наказу про переведення з іншого ЗВО (Додаток 9), поновлення 

(Додатки 10, 11), про надання повторного курсу навчання (Додаток 12), поновлення 

на повторний курс навчання (Додаток 13), про надання, подовження та повернення з 

академічної відпустки (Додатки 17-19), про зміну форми навчання (Додаток 20), про 

зміну спеціальності (Додаток 21), заява, навчальна картка, академічна довідка, копія 

залікової книжки (для здобувачів вищої і фахової передвищої освіти Університету), 

копія розпорядження щодо академічної різниці та перезарахування навчальних 

дисциплін, відомість складання академічної різниці (Додаток 8), примірник договору 

/ контракту про надання освітніх послуг, інші необхідні документи. 

 

 

5. Переведення на наступний курс (рік навчання) 

 

5.1. Переведення здобувачів вищої і фахової передвищої освіти, які навчаються 

за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра, освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, ступенями вищої освіти молодшого 

бакалавра, бакалавра і магістра, на наступний курс (на наступний рік навчання) 

здійснюється наказом, який затверджується підписом проректора з освітньої 

діяльності Університету за поданням керівників навчально-виховних підрозділів, де 

навчаються здобувачі вищої чи фахової передвищої освіти за відповідними 

спеціальностями (Додаток 14).  

На наступний курс (рік навчання) переводяться здобувачі вищої і фахової 

передвищої освіти, які повністю виконали індивідуальний навчальний план 

поточного навчального року і склали всі передбачені планом іспити та заліки. 

Датою переведення є наступний день після завершення, згідно затвердженого 

графіку навчального процесу, виконання здобувачами вищої і фахової передвищої 

освіти всіх видів навчального навантаження (теоретичне навчання, самостійна 

робота, екзаменаційна сесія, навчальні та виробничі практики), запланованих на 

відповідний рік (курс), але не може бути більш пізнішою ніж дата початку нового 

навчального року. 
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5.2. Проєкт наказу про переведення на наступний курс (окремо за денною і 

заочною формами навчання) подається керівником навчально-виховного підрозділу 

не пізніше як через 5 днів після завершення терміну виконання останнього з 

передбачених навчальним планом на відповідний рік виду навчального навантаження 

здобувача вищої чи фахової передвищої освіти (екзаменаційна сесія, навчальна та/або 

виробнича практика). 

5.3. Здобувачам вищої чи фахової передвищої освіти, які на момент закінчення 

терміну останньої екзаменаційної сесії (на момент завершення терміну проходження 

практики) мають академічну заборгованість, розпорядженням керівника навчально-

виховного підрозділу встановлюється термін її ліквідації, як правило, до початку 

нового навчального року.  

За наявності об’єктивних (поважних) документально підтверджених підстав (за 

медичними показаннями, у зв’язку із проходженням стажування тощо) 

розпорядженням проректора з освітньої діяльності та/або наказом по Університету 

здобувачу вищої чи фахової передвищої освіти може бути встановлений інший термін 

ліквідації академічної заборгованості, але, як правило, не пізніш як упродовж 3 

тижнів після початку нового навчального року.  

5.4. Переведення на наступний курс здобувачів вищої чи фахової передвищої 

освіти, які мали академічну заборгованість за результатами останньої сесії і 

ліквідували її у встановлений термін, здійснюється не пізніше як з дня початку нового 

навчального року, а відповідний проєкт перевідного наказу подається керівником 

навчально-виховного підрозділу на підписання упродовж не більш як 5 днів від дати 

переведення. 

Здобувачі вищої чи фахової передвищої освіти, які не ліквідували академічну 

заборгованість у встановлені терміни, відраховуються з Університету. Проєкт наказу 

про відрахування (Додаток 15) подається керівником навчально-виховного 

підрозділу на підпис проректора з освітньої діяльності відразу після закінчення 

визначеного терміну складання академічної заборгованості.  

Якщо з об’єктивних (поважних) причин (за медичними показаннями, у зв’язку із 

проходженням стажування тощо) здобувач вищої чи фахової передвищої освіти не 

може ліквідувати академічну заборгованість упродовж 3 тижнів від початку 

навчального року, йому, за наявності відповідних підстав, рішенням проректора з 

освітньої діяльності може бути надане право на повторне навчання (Додаток 12, 13) 

або академічна відпустка (Додаток 17). 

 

 

6. Внесення інформації до Єдиної державної електронної бази освіти (далі 

ЄДЕБО) 

 

6.1. Інформація стосовно руху здобувачів вищої і фахової передвищої освіти 

вноситься до ЄДЕБО користувачами протягом п’яти робочих днів з моменту її 

створення або отримання. 

6.2. У разі порушення встановленого строку під час внесення інформації 

уповноважений суб’єкт додатково вносить до ЄДЕБО інформацію про причини 

такого порушення з накладенням електронного цифрового підпису керівника. Якщо 
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порушення встановленого строку становить більше 30 календарних днів, внесення 

інформації до ЄДЕБО здійснюється за погодженням розпорядника ЄДЕБО, 

сформованим у ЄДЕБО з накладенням електронного цифрового підпису 

відповідального працівника розпорядника ЄДЕБО за результатами розгляду причин 

порушення строку. 

 

 

7. Заключні положення  

 

7.1. Форми наказів про поновлення та переведення здобувачів вищої чи фахової 

передвищої освіти, про переведення на наступний курс наведені у Додатках 9-21. 
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Додаток 1 
до Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб,  

які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»,  

затвердженого наказом від 24 березня 2021 року № 81 
 

Відкритий  

міжнародний       УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини 

                                  “УКРАЇНА” 

 

Open  

International        UNIVERSITY  

of Human Development 

             “UKRAINE” 

Україна,  03115,  м. Київ,  вул. Львівська, 23, тел. 044-409-27-69, 067-406-53-92, 067-328-28-22 

e-mail: office@uu.edu.ua                  http://uu.edu.ua 

 
 

АКАДЕМІЧНА ДОВІДКА / TRANSCRIPT OF RECORDS № _______ 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ /ФАХОВОЇ 

ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

GENERAL INFORMATION 

ON THE STUDENT 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДОБУВАЧА 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

INFORMATION ON THE STUDENT 

  

Прізвище  

ХХХХ  

Ім’я 

ХХХХ 

Last name(s) 

ХХХХ 
First name(s)  

ХХХХ 
Дата народження (дд/мм/рррр) / Date of birth (dd/mm/yyyy) 

ХХХХ 

Код картки фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти/ 

Personal ID in Unified State Electronic Database on Education 

ХХХХ 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАННЯ INFORMATION ON STUDIES 

Зарахований(а)/прикріплений(а) до закладу вищої 

освіти (закладу фахової передвищої освіти, 

територіально відокремленого структурного 

підрозділу закладу вищої освіти, наукової установи) 

Заклад вищої освіти “Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини “Україна” 

Місцезнаходження закладу освіти (наукової 

установи) 

вул. Львівська, 23, м. Київ, 03115 

Країна закладу 

Україна 

Інститут (факультет) 

Інститут соціальних технологій 

Ступінь вищої / фахової передвищої освіти 

Магістр 

Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова, 

освітньо-творча) програма 

 

Соціальна робота 

Галузь знань (галузі знань) 

23 Соціальна робота 

Спеціальність (спеціальності) 

231 Соціальна робота 

 Admitted to / affiliated to higher education institution (pre-

higher professional education institution, geographically 

separated structural branch of higher education institution, 

research institution) 

Higher Education Institution 'Open International UNIVERSITY of 

Human Development 'UKRAINE' 

Address of education institution (research institution) 

 

23, Lvivska Street Kyiv 03115 

Country of institution 

Ukraine 

Institute (faculty) 

Institute of Social Technologies 

Degree 

Master’s Degree 

Educational Programme (Educational-Professional 

Programme, Educational-Scientific Programme, 

Educational Programme in Fine Arts) 

Social Work 

Field(s) of Study 

23 Social Work 

Programme Subject Area(s) 

231 Social Work 
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Спеціалізація 

Акредитована 

Сертифікат про акредитацію серія УП № 11014051 від 

04.11.2020р. (відповідно до рішення Акредитаційної 

комісії від 26.12.2016 протокол №1613), Міністерство 

освіти і науки України  

Мова(и) навчання/оцінювання 

Українська 

Форма здобуття освіти 

Заочна 

Термін навчання 

1 рік 6 місяців 

Документ про освіту, що був підставою для вступу (вид 

документа, серія та реєстраційний номер, 

найменування закладу освіти, який видав документ, 

країна видачі, дата видачі). Інформація про визнання 

іноземного документа про освіту в Україні (у разі 

вступу на його підставі) 

Диплом бакалавра B19 152600, виданий вищим 

навчальний закладом "Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини "Україна" від 01.07.2019 р. 

Specialization 

Accredited by 

Certificate of accreditation series UP № 11014051 on 04.11.2020 

(according to the decision of the Accreditation Commission 

dated 26.12.2016 Protocol №1613), Ministry of Education and 

Science of Ukraine 

Language(s) of instruction/examination 

Ukrainian 

Mode of study 

Part-time 

Period of education 

1 year 6 months 

Education document as a basis to access the programme 

(type of document, registration number, name of awarding 

institution, country of awarding institution, date of issue). 

Information on recognition of foreign education document in 

Ukraine (if used as a basis to access the programme) 

 

Bachelor Diploma B19 152600 issued by the Higher Education 

Institution ‘Open International University of Human 

Development ‘Ukraine’ on 01.07.2019 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ 
(блок інформація про академічну мобільність 

включається в академічну довідку у разі необхідності, 

якщо академічна довідка формується за результатами 

академічної мобільності) 

ІНФОРМАЦІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ, ЩО 

НАПРАВЛЯЄ НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ 

 

INFORMATION ON ACADEMIC MOBILITY 
 (information on academic mobility is included 

in the transcript of records upon necessity if 

the transcript of records is generated following the results of 

academic mobility) 

INFORMATION OF THE SENDING EDUCATION 

INSTITUTION 

Заклад вищої / фахової передвищої освіти (територіально 

відокремлений структурний підрозділ закладу вищої 

освіти, наукова установа), що направляє на академічну 

мобільність 

(повне найменування закладу освіти (наукової установи)) 

Місцезнаходження закладу освіти (наукової установи) 

 

Країна закладу 

Інститут (факультет) 

Ступінь вищої освіти 

Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова, освітньо-

творча) програма 

 

Термін академічної мобільності 

 

Ім’я, прізвище відповідальної особи закладу 

 

 

Контактна інформація відповідальної особи закладу 

 

Sending higher / pre-higher professional education institution 

(geographically separated structural unit of higher education 

institution, research institution) 

 
(full name of education institution (research institution)) 

Address of education institution (research institution) 

 

Country of institution 

Institute (faculty) 

Degree 

Educational Programme (Educational-Professional Programme, 

Educational-Scientific Programme, Educational Programme in 

Fine Arts) 

Period of academic mobility 

 

First name(s), Last name(s) of the responsible person of the 

institution 

 

Contact information of the responsible person 

of the institution 
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1 2 3 4 5 

І Семестр / І Semester 

ОК 2.1 

Методологія та організація наукових досліджень / 

Methodology and Organization of Scientific 

Research 

 5 
64/D/Задовільно/ 

Satisfactory 

ОК 2.1 

Методологія та організація наукових досліджень 

дизайну / Methodology and Оrganization of 

Scientific Research of Design 

 к/р 
70/D/Задовільно/ 

Satisfactory 

ОК 2.2 

Здоров’я та благополуччя у сучасних соціальних 

теоріях / Health and Well-being in Modern Social 

Theories 

 5 
64/D/Задовільно / 

Satisfactory 

ОК 2.4 
Методика викладання соціальної роботи / 

Teaching Techniques of Social Work 
 3 

64/D/Задовільно / 

Satisfactory 

ВК 2.1 
Міжкультурна комунікація у соціальній роботі / 

Intercultural Communication in Social Work 
 6 

70/D/Зараховано/

Passed 

ВК 2.2 

Якісні і кількісні методи дослідження в 

соціальній роботі / Qualitative and Quantitative 

Research Methods in Social Work 

 5 
85/В/Зараховано/ 

Passed 

ІІ Семестр / ІІ Semester 

ОК 1.1 
Дидактика вищої школи / Didactics of Higher 

Education 
 3 

64/D/Задовільно / 

Satisfactory 

ОК 1.2 

Соціально-політичні зміни в сучасному 

суспільстві / Social and Political Changes in Modern 

Society 

 3 
64/D/Задовільно / 

Satisfactory 

ОК 2.3 
Менеджмент наукової інформації / Scientific 

Information Management 
 5 

75/С/Зараховано/ 

Passed 

ОК 2.6 
Менеджмент соціальних програм і проєктів / 

Management of Social Programs and Projects 
 5 

70/D/Задовільно / 

Satisfactory 
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ВК 2.3 
Психологія та соціологія інвалідності / 

Psychology and Sociology of Disability 
 5 

75/С/Зараховано/ 

Passed 

ВК 2.4 
Соціальне конструювання здорової старості / 

Social Design of Healthy Old Age 
 5 

75/С/Зараховано/ 

Passed 

ВК 2.6 
Соціальна справедливість в інклюзивному 

суспільстві / Social Justice in an Inclusive Society 
 3 

65/D/Зараховано/

Passed 

ІІІ Семестр / ІІІ Semester 

ОК 1.3 
Деонтологічні основи інклюзивної освіти / 

Deontological Bases of Inclusive Education  
3 85/В/Добре/ Good 

ОК 2.7 
Соціальна робота у сфері інклюзивної освіти / 

Social Work in the Field of Inclusive Education  
3 77/С/Добре/ Good 

ПР 1 
Переддипломна та педагогічна практика / Pre-

degree and Pedagogical Practice  
6 

70/D/Зараховано/

Passed 

ПР 1 
Науково-дослідна практика / Scientific Research 

Practice  
6 

65/D/Зараховано/

Passed 

ВК 1.1 Іноземна мова / Foreign Language 
 

5 
82/В/Зараховано/ 

Passed 

ВК 2.3 
Психологія та соціологія інвалідності / 

Psychology and Sociology of Disability 
 5 

86/В/Зараховано/ 

Passed 

ВК 2.5 
Моделювання процесів професійної реабілітації / 

Modeling of Vocational Rehabilitation Processes 
 3 

86/В/Зараховано/ 

Passed 

Загальна кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи / Total number of ECTS credits 
86   

НАУКОВА СКЛАДОВА 
(блок «Наукова складова» включається в академічну 

довідку у разі необхідності, якщо академічна довідка 

формується для освітньо-наукових програм) 

SCIENTIFIC COMPONENT 
(information on scientific component is included in the 

transcript of records upon necessity if the transcript of 

records is generated for Educational-Scientific Programmes) 

Індивідуальний план наукової роботи, затверджений 

вченою радою 

_________________________________________________ 

назва факультету/інституту та (або) повне найменування 

закладу вищої освіти (наукової установи) 

Individual plan of scientific work approved by the Academic 

Council 

_________________________________________________ 

name of Institute/faculty and (or) full name of institution 

of higher education (scientific institution) 

Протокол/Protocol № __________ від/ dated on «___» ____________ /_____________20____ 

Тема дисертації 

_________________________________________________ 

 

Title of dissertation 

_________________________________________________ 

 

затверджена вченою радою 

_________________________________________________ 

назва факультету/інституту та (або) повне найменування 

закладу вищої освіти (наукової установи) 

approved by the Academic Council 

_________________________________________________ 

name of institute/faculty and (or) full name of institution 

of higher education (scientific institution) 

Протокол/Protoсol № __________ від/ dated on «___» ____________/_____________20____ 

Звітування про виконання  

індивідуального плану наукової роботи 

Performance report of the  

Individual plan of scientific work 
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Рік навчання / Year of study Назва кафедри (відділу, 

лабораторії) / Name of the cathedra 

(department, laboratory) 

Дата / Date 

 

Кількість публікацій за темою дисертації / Number of publications on the topic of the dissertation: 

__________________________________________________________________________________________________ 

  

  

 

Відрахований(а) 

за невиконання навчального плану 

причина відрахування відповідно до наказу 

за наказом 

від 12.02.2021 № 269/1-С  

дата і номер наказу 

Expelled 

Non-compliance with the curriculum requirements  

reason of expulsion according to the order 

order 

dated on 12.02.2021 No 269/1-С  

date, number 

  

  

Проректор з освітньої діяльності 

  

 

 

 

 

 

 

 

Оксана КОЛЯДА  

 

Vice-rector for Academic Affairs 

 

 

Oksana Koliada 

“___” _________ /______ 20__ р. 
(дата видачі / Date of issue) 

 

 

У разі наявності в академічній довідці 

будь-яких розбіжностей перевагу має 

текст українською мовою. 

In case of any differences in interpretation 

of the information in the transcript of records, 

the Ukrainian text shall prevail. 
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Додаток 2 
до Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб,  

які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна», 

затвердженого наказом від 24 березня 2021 року № 81 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і  

науки України 

12 червня 2014 року № 711 

 
 

Форма № Н-2.03 
___________________________________________________________________________________________ 

(повне найменування закладу вищої / фахової передвищої освіти) 

Інститут, факультет, відділення      
               

Ступінь вищої / фахової передвищої освіти                          
           

Галузь знань                                     
                                                                                                      (шифр і  назва)                                                                                                   

Спеціальність           
                        (шифр і  назва) 

Спеціалізація           
                         (назва) 

НАВЧАЛЬНА КАРТКА ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ / ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 
1. Прізвище, ім’я, по батькові            

2. Дата народження             

3. Місце народження             

4. Громадянство___________________________ 5.  Закінчив(ла)       

            в        році 
(найменування закладу освіти) 

6. Сімейний стан              

7. Місце проживання/місце реєстрації           
                                                                            (поштовий індекс, область, район, назва населеного пункту,  

               
                                                                                             вулиця, номери будинку, квартири, телефону) 

8. Наявність пільг при вступі            

               

 

 

 

 

 

 Фотокартка 

      3х4 см 
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9. Зарахований(а) наказом від “______“ ______________ 20___року № ________________ 

1) за конкурсом: із стажем, без стажу (підкреслити) 

2) у порядку переведення з             
                                                                                                                                  (найменування закладу освіти) 

3) за направленням              

           (найменування підприємства, установи) 

4) за особливими умовами участі у конкурсі          

5) поза конкурсом              

6) на умовах повного відшкодування: державний кредит, фізична, юридична особа (підкреслити) 

 

10. Трудова книжка              

      (номер, коли й ким видана) 

 

11. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку у паспорті) ____________________________________ 

 

12. Переведення з курсу на курс, перерва в академічному навчанні, заохочення, стягнення 

Курс Номер і дата наказу Зміст наказу 

   

   

   

   

   



   

 

13. Виконання навчального плану  
К

у
р

с 

С
ем

ес
т

р 

Назва навчальної дисципліни, навчальної 

практики 

Загальний обсяг 
Семестровий контроль, оцінка 

Дата складання 

семестрового контролю 

й номер відомості 
годин 

кредитів 

ЄКТС* 

кількість 

балів 

за 

національною 

шкалою 

Рейтинг 

ЄКТС 

П
Е

Р
Ш

И
Й

  
 2

0
_
_
_
_
_
 -

 2
0
_
_
_
_
_
  
Н

А
В

Ч
А

Л
Ь

Н
И

Й
 Р

ІК
 

П
Е

Р
Ш

И
Й

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Д
Р

У
Г

И
Й

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Переведено на другий курс. Наказ від „_____”__________20__року № ___ 

 

_________________ 
*Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система 
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К
у

р
с 

С
ем

ес
т

р 

Назва навчальної дисципліни, 

навчальної практики 

Загальний обсяг 
Семестровий контроль, оцінка Дата складання 

семестрового контролю й 

номер відомості 
годин 

кредитів 

ЄКТС* 

кількість 

балів 

за 

національною 

шкалою 

Рейтинг 

ЄКТС 

Д
Р

У
Г

И
Й

 2
0
_
_
_
_
 -

 2
0
_
_
_
_
Н

А
В

Ч
А

Л
Ь

Н
И

Й
 Р

ІК
  

Т
Р

Е
Т

ІЙ
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Т
И

Й
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Переведено на третій курс. Наказ від „_____”__________20__року № ___ 
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К
у

р
с 

С
ем

ес
т

р 

Назва навчальної дисципліни, навчальної 

практики 

Загальний обсяг 
Семестровий контроль, оцінка Дата складання 

семестрового контролю й 

номер відомості 
годин 

кредитів 

ЄКТС* 

кількість 

балів 

за 

національною 

шкалою 

Рейтинг 

ЄКТС 

Т
Р

Е
Т

ІЙ
  

  
 2

0
_
_
_
_
_
 -

 2
0
_
_
_
_
_
  
Н

А
В

Ч
А

Л
Ь

Н
И

Й
 Р

ІК
 

П
’Я

Т
И

Й
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Ш
О

С
Т

И
Й

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Переведено на четвертий курс. Наказ від „_____”__________20__року № ___ 
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К
у

р
с 

С
ем

ес
т

р 

Назва навчальної дисципліни, навчальної 

практики 

Загальний обсяг 
Семестровий контроль, оцінка Дата складання 

семестрового контролю 

й номер відомості годин 
кредитів 

ЄКТС* 

кількість 

балів 

за 

національно

ю шкалою 

Рейтинг 

ЄКТС 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Т
И

Й
 2

0
_
_
_
_
_
 -

 2
0
_
_
_
_
_
  
Н

А
В

Ч
А

Л
Ь

Н
И

Й
 Р

ІК
 

С
Ь

О
М

И
Й

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

В
О

С
Ь

М
И

Й
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14. Виробнича практика 

№ 

з/п Назва практики Місце практики Посада 

Оцінка 

кількість 

балів 

за 

національною 

шкалою 

Рейтинг 

ЄКТС 

       

       

       

       
 

15. Здобуто спеціальності кваліфікованого робітника 

Шифр Назва спеціальності Розряд 
Дата складання кваліфікаційного 

екзамену 

    

    

    

 

16. Атестація 

№ 

з/п 
Назва навчальної дисципліни 

Дата і номер 

протоколу 

Екзаменаційної комісії 

Оцінка 

кількість 

балів 

за національною 

шкалою 

Рейтинг 

ЄКТС 

      

      

      

      

      

      

 

17. Отримано за весь термін навчання у закладі вищої / фахової передвищої освіти підсумкових 

оцінок: 

                                           усього ___________________, з них (за національною шкалою):           

    «відмінно»    ________  

 «добре»          ________      

 «задовільно» ________     

                                          

        Декан факультету / Директор                        ______________  ____________________________ 

                                                                              (підпис)                                          (прізвище та ініціали) 

 

18. Кваліфікаційна дипломна робота (проєкт) виконана на тему___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

і захищена з оцінкою (за національною шкалою): ___________ 

 

19. Рішенням Екзаменаційної комісії (протокол від “___“________20__ року № ___) присвоєна 

кваліфікація_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                             
        Декан факультету / Директор ____________________  _______________________________ 

                                                         (підпис)                                                       (прізвище та ініціали) 
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20. Виробнича практика 

№ 

з/п Назва практики Місце практики Посада 

Оцінка 

кількість 

балів 

за національною 

шкалою 

Рейтинг 

ЄКТС 

       

       

       

       
 

21. Здобуто спеціальності кваліфікованого робітника 

Шифр Назва спеціальності Розряд 
Дата складання кваліфікаційного 

екзамену 

    

    

    

 

22. Комплексний атестаційний екзамен 

№ 

з/п Назва навчальної дисципліни 
Дата і номер протоколу 

Екзаменаційної комісії 

Оцінка 

кількість 

балів 
за національною 

шкалою 

Рейтинг 

ЄКТС 

      

      

      

      

      

      

 

23. Отримано за весь термін навчання у закладі вищої / фахової передвищої освіти підсумкових 

оцінок: 

                                           усього ___________________, з них (за національною шкалою):           

                                                                                                                                      

    «відмінно»     __________  

 «добре»          __________      

 «задовільно» __________     

                                          

        Декан факультету/ Директор                    ______________  _____________________________ 

                                                                             (підпис)                                          (прізвище та ініціали) 

24. Дипломна робота (проєкт) виконана на тему________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

і захищена з оцінкою (за національною шкалою): ___________ 

 

25. Рішенням Екзаменаційної комісії (протокол від “___“________20__ року № ___) присвоєна 

кваліфікація______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                             
        Декан факультету/ Директор      ____________________  _______________________________ 

                                                          (підпис)                                                       (прізвище та ініціали) 
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Додаток 3 до Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб,  

які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»,  

затвердженого наказом від 24 березня 2021 року № 81 

ВИСНОВОК ЛКК ПОЛІКЛІНІКИ 
 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства охорони здоров’я України 
  14 лютого2012 року  №  110 

 Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, 

установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони 

здоров’я 

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  

   

   Форма первинної облікової документації 

   
№ 086/о 

   

 Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу  

охорони здоров’я, де заповнюється форма ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

   Наказ МОЗ України 
   

 Код за 

ЄДРПОУ  

                 №      

   

 

М Е Д И Ч Н А  Д О В І Д К А   

(лікарський консультаційний висновок) 

заповнюється на абітурієнтів, які вступають у навчальні заклади всіх рівнів акредитації 

від “___”______________20_____року 

 
 

 

1. Видана    
( найменування і адреса закладу, що видав довідку ) 

 
2. Найменування навчального закладу, куди подається довідка   

 
3. Прізвище, ім’я, по батькові 
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4. Стать чоловіча – 1; жіноча – 2   5. Дата народження         

 (число, місяць, рік)  

6. Місце проживання хворого   

 
7. Перенесені захворювання   

 

 

 

 
 

8. Об’єктивні дані і стан здоров’я хворого на дату обстеження :  

 терапевт (лікар загальної практики – сімейний лікар, педіатр) 

  

 

  

  хірург 

  

 

 невропатолог

  

 

окуліст 

  

 

отоларинголог  

 інші 

спеціалісти

  

 

    

  

  

  

9. Дані рентгенівського (флюорографічного) обстеження   

  

10. Дані лабораторних досліджень   

   

 

11. Дані інструментальних обстежень  
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12. Запобіжні щеплення (вказати дату)  

  

13. Лікарський висновок про професійну придатність   

  

 Підпис особи, яка заповнила довідку  

 Підпис керівника закладу охорони здоров’я  
 

М.П. 

 
 

Директор Департаменту лікувально-

профілактичної допомоги 

 

М.К. Хобзей 
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Додаток 4 до Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку 

людини «Україна», затвердженого наказом від 24 березня 2021 року № 81 

Президенту Відкритого міжнародного  

університету розвитку людини “УКРАЇНА” 

П.М. Таланчуку  

_____________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

_____________________________________ 
(контактний телефон) 

З А Я В А 

про поновлення 
 

Прошу поновити мене у складі здобувачів освіти _______ курсу ____________ форми 

навчання спеціальності ___________________________________________________________ 

ступеня вищої / фахової передвищої освіти_____________________________________________. 

Академічну різницю зобов’язуюся здати. 

Причина поновлення Наказ 

Вибір 

причини 

поновлен

ня, 

після академічної відпустки ____________________________________ 
(дата, № наказу про надання академічної відпустки та 

підстава) 

______________________________________________________ 

 

після академічної відпустки на 

повторний курс 

 

я був(ла) відрахований(на) з _____ 

курсу 

за академічну заборгованість в обсязі 

_______ дисциплін___________________ 
(дата, № наказу про відрахування) 

 

я був(ла) відрахований(на) з _____ 

курсу 

з __________________________________ 
(дата, № наказу та причина відрахування) 

 

з іншого навчального 

закладу___________________________

__________________________________ 
(назва навчального закладу) 

____________________________________ 
(дата, № наказу та причина відрахування) 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

(Дата)          (Підпис) 

Погоджено: Резолюція 

Керівник навчально-виховного 

підрозділу 

____________________________ 
(підпис) 

____________________________ 
(ІП керівника) 

Наявність вакантних місць ліцензійного обсягу на відповідному курсі 

(році навчання)_________________________________________ 

Ступінь вищої/ / фахової передвищої освіти 

__________________________________________________________ 

Шифр та спеціальність_______________________________________ 

___________________________________________________________ 

Освітня програма____________________________________________ 

Форма навчання_____________________________________________ 

Курс навчання______________________________________________ 

Термін навчання з_________________до________________________ 
Начальник управління освітньої 
діяльності 
____________________________ 

(підпис) 

____________________________ 

(ІП керівника) 

 

Начальник відділу обліку та 

розрахунків зі студентами* 
____________________________ 

(підпис) 
____________________________ 

(ІП керівника) 

Договір (контракт) за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб від 

____________________ № _______________  

Тривалість навчання____________________ 

Проректор з  освітньої діяльності ставить резолюцію на вільній площі лицьового боку першого аркушу документа. 

*Для ТВСП – посада та ІП відповідальної особи бухгалтерії. 
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Додаток 5 до Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку 

людини «Україна», затвердженого наказом від 24 березня 2021 року № 81 

Президенту Відкритого міжнародного  

університету розвитку людини “УКРАЇНА”  

П.М. Таланчуку 

здобувача вищої / фахової передвищої освіти 

_______________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

групи _________________________________ 

_______________________________________ 
                           (контактний телефон) 

З А Я В А 

про переведення з однієї спеціальності на іншу 

 

Прошу перевести мене з ________ курсу ______________ форми навчання ступеня вищої/ 

фахової передвищої освіти ____________________________________________ 

____________________________спеціальності___________________________________________

_____________________________________ на ________ курс _______________ форми навчання 

ступеня вищої/ фахової передвищої освіти ___________________________________ 

_________________спеціальності ________________________________ _____________________  

_________________________________________________________ 

Академічну різницю зобов’язуюся здати. 

(Дата)          (Підпис) 

Погоджено: Резолюція 
Керівник навчально-

виховного підрозділу, з якого 

переводиться здобувач 

освіти 
____________________________ 

(підпис) 
____________________________ 

(ІП керівника) 

 

Керівник навчально-

виховного підрозділу, до 

якого переводиться 

здобувач вищої/ фахової 

передвищої освіти 
____________________________ 

(підпис) 
____________________________ 

(ІП керівника) 

Наявність вакантних місць ліцензійного обсягу на відповідному курсі 

(році навчання)_________________________________________ 

Ступінь вищої/ фахової передвищої освіти 

___________________________________________________________ 

Шифр та спеціальність___________________________________________________________ 

Освітня програма____________________________________________ 

Форма навчання_____________________________________________ 

Курс навчання______________________________________________ 

Термін навчання з_________________ до________________________ 
Начальник управління 
освітньої діяльності 
____________________________ 

(підпис) 

____________________________ 

(ІП керівника) 

 

Начальник відділу 

обліку та розрахунків зі 

студентами* 
____________________________ 

(підпис) 

____________________________ 
(ІП керівника) 

Договір (контракт) за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб від 

____________________ № _______________  

Тривалість навчання____________________ 

Проректор з освітньої діяльності ставить резолюцію на вільній площі лицьового боку першого аркушу документа. 

*Для ТВСП – посада та ІП відповідальної особи бухгалтерії. 
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Додаток 6 до Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку 

людини «Україна», затвердженого наказом від 24 березня 2021 року № 81 

 

Президенту Відкритого міжнародного  

університету розвитку людини “УКРАЇНА”  

П.М. Таланчуку 

здобувача вищої/ фахової передвищої освіти 

_______________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Групи _________________________________ 

_______________________________________ 
                           (контактний телефон) 

 

З А Я В А 

про переведення з однієї форми навчання на іншу за тією ж спеціальністю 

 

Прошу перевести мене з _____ курсу ______________ форми навчання ступеня вищої / 

фахової передвищої освіти ________________________________________ спеціальності 

________________ ____________________________________________________ на ___ курс 

_______________ форми навчання ступеня вищої / фахової передвищої освіти 

______________________________________________________________________ спеціальності 

__________________________________________________________________________________ 

у зв’язку з ________________________________________________________________________. 

________________________________________________________________________________ 

Академічну різницю зобов’язуюся здати. 

 

(Дата)          (Підпис) 

Погоджено: Резолюція 
Керівник навчально-

виховного підрозділу, до 

якого переводиться 

здобувач освіти 
____________________________ 

(підпис) 
____________________________ 

(ІП керівника) 

Наявність вакантних місць ліцензійного обсягу на відповідному курсі 

(році навчання)_________________________________________ 

Ступінь вищої / фахової передвищої освіти 

___________________________________________________________ 

Шифр та спеціальність___________________________________________________________ 

Освітня програма____________________________________________ 

Форма навчання_____________________________________________ 

Курс навчання______________________________________________ 

Термін навчання з_________________до________________________ 
Начальник управління 
освітньої діяльності 

 
____________________________ 

(підпис) 

____________________________ 
(ІП керівника) 

 

Начальник відділу 

обліку та розрахунків зі 

студентами* 
____________________________ 

(підпис) 

____________________________ 
(ІП керівника) 

Договір (контракт) за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб від 

____________________ № _______________  

Тривалість навчання____________________ 

 

Проректор з освітньої діяльності ставить резолюцію на вільній площі лицьового боку першого аркушу документа. 

*Для ТВСП – посада та ІП відповідальної особи бухгалтерії. 
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Додаток 7 до Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку 

людини «Україна», затвердженого наказом від 24 березня 2021 року № 81 

 

Відкритий  

міжнародний       УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини 

"УКРАЇНА" 

 

 

 

    

 Open 

International     UNIVERSITY 

of Human Development 

‘UKRAINE’ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
м. Київ  

”_____”____________20___р.                                                                                                №______ 
 

Про визначення академічної різниці та допуск до її складання  

 

 

1. Згідно з Положенням про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, 

які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна», 

затвердженого наказом від ______________ № _____, встановити академічну різницю та 

перезарахувати дисципліни за спеціальністю __________________________________________ 

___________________ форми навчання ступеня вищої освіти / освітньо-професійного рівня 

“____________________________” ____________________________________, які навчались у  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

_______________________________________________________________________ (Додаток). 
(назва ЗВО / ФЗО, який видав документ про освіту або академічну довідку) 

Підстава: заява ______________________, академічна довідка від________________№_______,  
             (прізвище, ім’я, по батькові) 

навчальний план, робочий навчальний план відповідного року прийому до Університету 

«Україна». 

 

2. За результатами академічної різниці рекомендувати до зарахування (поновлення, переведення). 

 

3. Встановити термін ліквідації академічної різниці та видати відомість для складання 

академічної заборгованості _______________________________________________________. 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

4. Керівнику навчально-виховного підрозділу призначити відповідальну особу за встановлення 

академічної різниці, визначення термінів складання академічної різниці та контроль за її 

усунення. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Керівник __________________________________    ___________   _______________________ 
(навчально-виховний підрозділ)                                             (підпис)                                          (ПІБ) 

 

 

Відповідальна особа  деканату (посада) 

_______________ __________________ 
(підпис)       (ПІБ відповідальної особи) 
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Додаток до розпорядження ”Про допуск 

до складання академічної різниці” 

 

 

АКАДЕМІЧНА РІЗНИЦЯ ТА ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ ДИСЦИПЛІН 

 

 

№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни 

(модуля) за навчальним 

планом Університету 
”Україна” 

Назва навчальної 

дисципліни (модуля) 

за документом 
іншого ЗВО / ФЗО 

Загальний обсяг кредитів 

дисципліни за 
навчальним планом 

Форма 

контролю 

навчальної 
дисципліни 

Оцінка при перезарахуванні 
в 

Університеті 

«Україна» 

в іншому 

ЗВО / 

ФЗО 

кредити кредити Бали 

Оцінка за 

національ-

ною 
шкалою 

Рейтинг 

ЄКТС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Перезараховані дисципліни 

1.         

2.         

3.         

Академічна різниця 

1.         

2.         

 

Академічну різницю здати до ”____” _____________ 20 ___ р. 

 

 

 

Відповідальна особа  деканату (посада)  _______________ _____________________ 
(підпис)              (ПІБ відповідальної особи) 

Завідувач кафедри ________________________ _______________ _____________________ 
(найменування кафедри)   (підпис)             (ПІБ завідувача кафедри) 

 
 

 

 

Керівник __________________________________    ___________   _______________________ 
(навчально-виховний підрозділ)                                  (підпис)                                      (ПІБ керівника) 
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Додаток 8 до Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку 

людини «Україна», затвердженого наказом від 24 березня 2021 року № 81 

 

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ ”УКРАЇНА” 

________________________________________________________________________ 
(навчально-виховний підрозділ) 

 

Курс _____  

Форма навчання _________________________ 

Спеціальність / напрям підготовки ___________________________________________________ 

Ступінь вищої / фахової передвищої освіти ___________________________________________ 

Навчальний план ___________________навчального року 

 

ВІДОМІСТЬ 

АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ № _____ 

________________________________________________________________________ 
(ПІБ особи, що складає академічну різницю) 

Академічну різницю зобов’язуюсь здати до ____________ 20 ___ р. 
 

№ з/п Назва навчальної дисципліни 
Форма 

контролю 

Оцінка ПІБ викладача Підпис 

Бали 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Рейтинг 

ЄКТС 
  

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

 

Довідник із розподілу оцінок 

Бали 
Оцінка за національною 

шкалою 

Рейтинг 

ЄКТС 

Національна 

диференційована шкала 

Національна 

недиференційована шкала 

90-100 Відмінно A Відмінно Зараховано 

82-89 Добре B Добре Зараховано 

75-81 Добре C Добре Зараховано 

64-74 Задовільно D Задовільно Зараховано 

60-63 Задовільно E Задовільно Зараховано 

35-59 Незадовільно Fx Незадовільно Не зараховано 

1-34 Незадовільно F Незадовільно Не зараховано 

 

 
Академічну різницю здати до ”____” _____________ 20 ___ р. 

 
Відповідальна особа деканату (посада)  _______________ _____________________ 

(підпис)              (ПІБ відповідальної особи) 
Завідувач кафедри ________________________ _______________ _____________________ 

(найменування кафедри)   (підпис)              (ПІБ завідувача кафедри) 

 

Керівник __________________________________    ___________   _______________________ 
(навчально-виховний підрозділ)                                   (підпис)                                     (ПІБ керівника) 
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Додаток 9 до Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку 

людини «Україна», затвердженого наказом від 24 березня 2021 року № 81 

 

Відкритий  

міжнародний       УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини 

"УКРАЇНА"  

 

     Open 

International     UNIVERSITY 

of Human Development 

‘UKRAINE’ 

Н А К А З 

“___”_______________20__ р.      м. Київ                                №_______ 

Про рух контингенту здобувачів вищої / фахової передвищої освіти  

(переведення з іншого ЗВО / ФЗО) 

__________________________________________ 
(навчально-виховний підрозділ) 

 

Відповідно до ст. 46 розділу VIII Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-

VII 

Для фахових молодших бакалаврів: 

Відповідно до ст. 44 розділу VII Закону України “Про фахову передвищу освіту” від 

06.06.2019 р. № 2745-VIIІ 
 

 

НАКАЗУЮ: 

1. ПОНОВИТИ з _____________________________________________ у зв’язку з переведенням  
(назва іншого ЗВО / ФЗО) 

______________________________________ здобувачем вищої/ фахової передвищої освіти  
(ПІБ) 

Університету “Україна”/ _____________________________________________________  
(назва навчально-виховного підрозділу) 

____курсу групи____________ _____________ форми навчання спеціальності ______________ 

_________________________ освітньої програми _______________________________ ступеня 

вищої / фахової передвищої освіти “____________________________________” з 

___________________ за контрактом/договором від ______________ № ___ за рахунок коштів 
(дата) 

фізичних (юридичних) осіб), який(-а) відрахований (-а) з ____ курсу наказом від 

_______________ № ______ з ____________________ по переводу до Університету “Україна”/ 
(дата) 

_________________________________________________________________________________  
(назва навчально-виховного підрозділу) 

та допущений(-а) до занять наказом від _____________ № _______ (зазначається у разі 

необхідності). Академічної різниці немає. (При наявності академічної різниці вказати термін її 

ліквідації з________ по________.) 

Підстава: заява __________________________________ з візою керівника навчально-виховного 
(ПІБ здобувача вищої / фахової передвищої освіти) 

підрозділу, начальника управління освітньої діяльності та начальника відділу обліку та 

розрахунків зі студентами, особова справа, академічна довідка від ________________ № ____, 

контракт(договір) від _________________ № _____. 

 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на _______________________________________. 
        (посада та ПІБ особи, на яку покладається контроль) 

 

 

Проректор з освітньої діяльності                 Оксана КОЛЯДА 
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Керівник _______________________________ 
                                      (навчально-виховний підрозділ) 

_______________    ______________________ 
(підпис)                                      (Ім’я, прізвище) 

 

Начальник відділу обліку  

та розрахунків зі студентами 

_______________ Тетяна КАПУСТИНСЬКА* 

Начальник управління 

освітньої діяльності 

___________________ Ольга ВЕДЕНЄЄВА 

Начальник відділу по роботі з іноземцями та 

особами без громадянства 

______________ Владислав БАТУРІН** 

 
*Для ТВСП – посада та ПІБ відповідальної особи бухгалтерії. 

**Для іноземних здобувачів освіти. 
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Додаток 10 до Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку 

людини «Україна», затвердженого наказом від 24 березня 2021 року № 81 
 

Відкритий  

міжнародний       УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини 

"УКРАЇНА"  

 

     Open 

International     UNIVERSITY 

of Human Development 

‘UKRAINE’ 

Н А К А З 

“___”_______________20__ р.      м. Київ                                    №_______ 
 

Про рух контингенту здобувачів вищої / фахової передвищої освіти  

(поновлення) 

__________________________________________ 
(навчально-виховний підрозділ) 

 

Відповідно до ст. 46 розділу VIII Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-

VII 

Для фахових молодших бакалаврів: 

Відповідно до ст. 44 розділу VII Закону України “Про фахову передвищу освіту” від 

06.06.2019 р. № 2745-VIIІ 
 

НАКАЗУЮ: 

1. ПОНОВИТИ ________________________________________________, відрахованого з ___ 
(ПІБ) 

курсу наказом від __________ № ______ Університету “Україна” / або назва навчально-виховного 

підрозділу у зв’язку із ____________________________________________________,  
(причина відрахування) 

у складі здобувачів вищої / фахової передвищої освіти на _____ курс групи __________________ 

форми 

навчання ________________________ спеціальності ____________________________________ 

освітньої програми ___________________________________ ступеня вищої / фахової передвищої 

освіти “______________” з ________________________. 
 (дата початку семестру) 

Навчання за контрактом (договором) від ___________ № ____ за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб. Академічної різниці немає. (При наявності академічної різниці вказати 

термін її ліквідації з________ по________.) 

Підстава: заява __________________________________ з візою керівника навчально-виховного 
(ПІБ здобувача вищої / фахової передвищої освіти) 

підрозділу, начальника управління освітньої діяльності та начальника відділу обліку та 

розрахунків зі студентами, договір (контракт) від _________ № ______, академічна довідка від 

__________ № ______, документи про освіту. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на ________________________________________. 
(посада та ПІБ особи, на яку покладається контроль) 

 

 

Проректор з освітньої діяльності                 Оксана КОЛЯДА 

 

Керівник _______________________________ 
                                      (навчально-виховний підрозділ) 

_______________    ______________________ 
(підпис)                                        (Ім’я, прізвище) 

 

Начальник відділу обліку  

та розрахунків зі студентами 

______________ Тетяна КАПУСТИНСЬКА * 

Начальник управління 

освітньої діяльності 

___________________ Ольга ВЕДЕНЄЄВА 

Начальник відділу по роботі з іноземцями та 

особами без громадянства 

______________ Владислав БАТУРІН** 
*Для ТВСП – посада та ПІБ відповідальної особи бухгалтерії.**Для іноземних здобувачів освіти. 
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Додаток 11 до Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку 

людини «Україна», затвердженого наказом від 24 березня 2021 року № 81 

 
 

Відкритий  

міжнародний       УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини 

"УКРАЇНА"  

 

     Open 

International     UNIVERSITY 

of Human Development 

‘UKRAINE’ 

Н А К А З 

“___”_______________20__ р.      м. Київ                         №_______ 
 

Про рух контингенту здобувачів вищої / фахової передвищої освіти  

(поновлення з іншого ЗВО / ФЗО) 
__________________________________________ 

(навчально-виховний підрозділ) 
 

Відповідно до ст. 46 розділу VIII Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-

VII 

Для фахових молодших бакалаврів: 

Відповідно до ст. 44 розділу VII Закону України “Про фахову передвищу освіту” від 

06.06.2019 р. № 2745-VIIІ 
 

НАКАЗУЮ: 

1. ПОНОВИТИ ___________________________________________, відрахованого з ____ курсу 
(ПІБ) 

наказом від __________ № _____ з __________________________ у зв’язку із _______________ 
(дата)   (ЗВО/ФЗО, навчально-виховного підрозділу тощо) 

________________________________, у складі здобувачів вищої/ фахової передвищої освіти на 
(причина відрахування) 

______ курс групи __________________ з __________________ ____________ форми навчання 
(дата початку семестра) 

спеціальності ___________________________ освітньої програми __________________________ 

ступеня вищої / фахової передвищої освіти “_________________________________________”. 

Навчання за контрактом(договором) від _________ № ____ за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб. Академічної різниці немає. (При наявності академічної різниці вказати 

термін її ліквідації з________ по________.) 

Підстава: заява __________________________________ з візою керівника навчально-виховного 
(ПІБ здобувача вищої / фахової передвищої освіти) 

підрозділу, начальника управління освітньої діяльності та начальника відділу обліку та 

розрахунків зі студентами, контракт(договір) від _________ № _____, академічна довідка від 

__________ № ______, документи про освіту. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на ________________________________________. 
(посада та ПІБ особи, на яку покладається контроль) 

 

Проректор з освітньої діяльності                 Оксана КОЛЯДА 

 

Керівник _______________________________ 
                                      (навчально-виховний підрозділ) 

_______________    ______________________ 
(підпис)                                     (Ім’я, прізвище) 

 

Начальник відділу обліку  

та розрахунків зі студентами 

______________ Тетяна КАПУСТИНСЬКА * 

Начальник управління 

освітньої діяльності 

___________________ Ольга ВЕДЕНЄЄВА 

Начальник відділу по роботі з іноземцями та 

особами без громадянства 

______________ Владислав БАТУРІН** 

 
*Для ТВСП – посада та ПІБ відповідальної особи бухгалтерії. 

**Для іноземних здобувачів освіти. 
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Додаток 12 до Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку 

людини «Україна», затвердженого наказом від 24 березня 2021 року № 81 

 

Відкритий  

міжнародний       УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини 

"УКРАЇНА" 

 
 

 

     Open 

International     UNIVERSITY 

of Human Development 

‘UKRAINE’ 

Н А К А З 

“___”_______________2019 р.      м. Київ             №_______ 

 

Про рух контингенту здобувачів вищої / фахової передвищої освіти  

(надання повторного курсу навчання) 

__________________________________________ 
(навчально-виховний підрозділ) 

 

Відповідно до ст. 46 розділу VIII Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-

VII 

Для фахових молодших бакалаврів: 

Відповідно до ст. 44 розділу VII Закону України “Про фахову передвищу освіту” від 

06.06.2019 р. № 2745-VIIІ 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. НАДАТИ ПОВТОРНИЙ КУРС НАВЧАННЯ ________________________________________ 
            (ПІБ здобувача вищої / фахової передвищої освіти)  

на ______ курс групи ___________  ____________ форми навчання спеціальності 

___________________________ освітньої програми _____________________________ ступеня 

вищої / фахової передвищої освіти “________________” у зв’язку із хворобою (за сімейними 

обставинами, через службове відрядження (для заочної форми навчання)). 

 

Підстава: заява здобувача вищої / фахової передвищої освіти___________________________ з 

резолюцією та візою керівника навчально-виховного підрозділу та начальника управління 

освітньої діяльності, академічна довідка від _______________ № ________, документи про 

освіту. 

 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на _________________________________________ 
         (посада та ПІБ особи, на яку покладається контроль). 

 
 

Проректор з освітньої діяльності                 Оксана КОЛЯДА 

 

 

 

Керівник _______________________________ 
                                      (навчально-виховний підрозділ) 

_______________    ______________________ 
(підпис)                                     (Ім’я, прізвище) 

 

 

Начальник управління 

освітньої діяльності 

___________________ Ольга ВЕДЕНЄЄВА 

Начальник відділу по роботі з іноземцями та 

особами без громадянства 

______________ Владислав БАТУРІН* 

 

 

*Для іноземних здобувачів освіти. 
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Додаток 13 до Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку 

людини «Україна», затвердженого наказом від 24 березня 2021 року № 81 

 

Відкритий  

міжнародний       УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини 

"УКРАЇНА"  

 

     Open 

International     UNIVERSITY 

of Human Development 

‘UKRAINE’ 

Н А К А З 

“___”_______________20__ р.      м. Київ             №_______ 
 

Про рух контингенту здобувачів вищої / фахової передвищої освіти  

(поновлення на повторний курс навчання) 

__________________________________________ 
(навчально-виховний підрозділ) 

 

Відповідно до ст. 46 розділу VIII Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-

VII 

Для фахових молодших бакалаврів: 

Відповідно до ст. 44 розділу VII Закону України “Про фахову передвищу освіту” від 

06.06.2019 р. № 2745-VIIІ 
 

НАКАЗУЮ: 

1. ДОПУСТИТИ ДО НАВЧАННЯ____________________________ з _____________ на ___ курс 
     (ПІБ здобувача вищої / фахової передвищої освіти) (дата початку семестра) 

групи ___________ __________ форми навчання спеціальності ___________________________ 

освітньої програми ___________________________ ступеня вищої / фахової передвищої освіти 

“__________________________” на повторний курс, наданий наказом від _________ № ____ у 

зв’язку із хворобою.  

Навчання за контрактом(договором) від __________ № _____ за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб.  
 

Підстава: заява здобувача вищої / фахової передвищої освіти__________________ з резолюцією 

та візою керівника навчально-виховного підрозділу та начальника відділу обліку та розрахунків 

зі студентами, контракт (договір) від __________ № ____, академічна довідка від ___________ 

№ ____, документи про освіту. 
 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на ________________________________________. 
(посада та ПІБ особи, на яку покладається контроль) 

 

 

Проректор з освітньої діяльності                 Оксана КОЛЯДА 

 

Керівник _______________________________ 
                                      (навчально-виховний підрозділ) 

_______________    ______________________ 
(підпис)                                     (Ім’я, прізвище) 

 

Начальник відділу обліку  

та розрахунків зі студентами 

_______________ Тетяна КАПУСТИНСЬКА 

* 

Начальник управління 

освітньої діяльності 

___________________ Ольга ВЕДЕНЄЄВА 

Начальник відділу по роботі з іноземцями та 

особами без громадянства 

______________ Владислав БАТУРІН** 

 
*Для ТВСП – посада та ПІБ відповідальної особи бухгалтерії. 

**Для іноземних здобувачів освіти. 
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Додаток 14 до Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку 

людини «Україна», затвердженого наказом від 24 березня 2021 року № 81 

 

Відкритий  

міжнародний       УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини 

"УКРАЇНА"  

 

     Open 

International     UNIVERSITY 

of Human Development 

‘UKRAINE’ 

Н А К А З 

“___”_______________20__ р.      м. Київ             №_______ 
 

Про рух контингенту здобувачів вищої / фахової передвищої освіти  

(про переведення на наступний курс денної/заочної форми навчання) 

__________________________________________ 
(навчально-виховний підрозділ) 

Відповідно до ст. 46 розділу VIII Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-

VII, на підставі виконання здобувачами вищої освіти навчальних планів за 20__-20__ навчальний 

рік 

Для фахових молодших бакалаврів: 

Відповідно до ст. 44 розділу VII Закону України “Про фахову передвищу освіту” від 

06.06.2019 р. № 2745-VIIІ,  

на підставі виконання здобувачами вищої / фахової передвищої освіти навчальних планів за 20__-

20__ навчальний рік 
 

НАКАЗУЮ: 

1. ПЕРЕВЕСТИ на ____курс ________ форми навчання ступеня вищої / фахової передвищої світи 

“______________________________”: 

1.1. Групи ___________ спеціальності_______________ освітньої програми___________ 

1. __________________________ (договір/ контракт № _______) 
(ПІБ здобувача освіти) 

2. __________________________(договір/ контракт № _______) 
(ПІБ здобувача освіти) 

2. ПЕРЕВЕСТИ на ____курс ______ форми навчання ступеня вищої/фахової передвищої світи 

“______________________________________”: 

2.1. Групи ___________ спеціальності_______________ освітньої програми___________ 

1. __________________________(договір/ контракт № _______) 
(ПІБ здобувача освіти) 

2. __________________________(договір/ контракт № _______) 
(ПІБ здобувача освіти) 

2.2. Групи ___________ спеціальності_______________ освітньої програми___________ 

1. __________________________(договір/ контракт № _______) 
(ПІБ здобувача освіти) 

2. __________________________(договір/ контракт № _______) 
(ПІБ здобувача освіти) 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на ________________________________________. 
(посада та ПІБ особи, на яку покладається контроль) 

 

Проректор з освітньої діяльності                 Оксана КОЛЯДА 

 

Керівник _______________________________ 
                                      (навчально-виховний підрозділ) 

_______________    ______________________ 
(підпис)                                       (Ім’я, прізвище) 

 

Начальник відділу обліку  

та розрахунків зі студентами 

______________ Тетяна КАПУСТИНСЬКА * 

Начальник управління 

освітньої діяльності 

___________________ Ольга ВЕДЕНЄЄВА 

Начальник відділу по роботі з іноземцями та 

особами без громадянства 

______________ Владислав БАТУРІН** 
*Для ТВСП – посада та ПІБ відповідальної особи бухгалтерії.**Для іноземних здобувачів освіти. 
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Додаток 15 до Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку 

людини «Україна», затвердженого наказом від 24 березня 2021 року № 81 

 

Відкритий  

міжнародний       УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини 

"УКРАЇНА"  

 

     Open 

International     UNIVERSITY 

of Human Development 

‘UKRAINE’ 

Н А К А З 

“___”_______________20__ р.      м. Київ             №_______ 
 

Про рух контингенту здобувачів вищої / фахової передвищої освіти  

(про відрахування) 

__________________________________________ 
(навчально-виховний підрозділ) 

 

Відповідно до ст. 46 розділу VIII Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-

VII 

Для фахових молодших бакалаврів: 

Відповідно до ст. 44 розділу VII Закону України “Про фахову передвищу освіту” від 

06.06.2019 р. № 2745-VIIІ 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. ВІДРАХУВАТИ здобувача вищої / фахової передвищої освіти ___ курсу групи ________ 

спеціальності___________________________________________ освітньої програми 

_______________________________ ________ форми навчання ступеня вищої / фахової 

передвищої освіти __________________________ з університету / назва навчально-виховного 

підрозділу за власним бажанням з __________________ 
(дата) 

1. __________________________(контракт (договір) від _________ № _____ розірвано) 
(ПІБ здобувача освіти) 

2. __________________________(контракт (договір) від _________ № _____ розірвано) 
(ПІБ здобувача освіти) 

 

Підстава**: заява здобувача вищої / фахової передвищої освіти___________________________ з 

резолюцією та візою керівника навчально-виховного підрозділу та начальника відділу обліку та 

розрахунків зі студентами, *лист-погодження служби у справах дітей від _____ № ___.**** 

 

2. ВІДРАХУВАТИ здобувача вищої / фахової передвищої освіти ___ курсу групи ________ 

спеціальності_________ ___________________________ освітньої програми 

_____________________________________ ________ форми навчання ступеня вищої / фахової 

передвищої освіти__________________________ з університету за невиконання навчального 

плану з ____________ 

(дата) 

1. __________________________ (контракт (договір) від ___________ № ____ розірвано). 
(ПІБ здобувача освіти) 

 

Підстава**: подання керівника / заступника керівника навчально-виховного підрозділу, *лист-

погодження служби у справах дітей від ___________ № ____.  
 

3. ВІДРАХУВАТИ здобувача вищої / фахової передвищої освіти ___ курсу групи ________ 

спеціальності_________ ___________________________ освітньої програми 

_____________________________________ ________ форми навчання ступеня вищої / фахової 

передвищої освіти __________________________ з університету за невиконання навчального 

плану з ___________ 
(дата) 
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1. __________________________(контракт (договір) від _________ № _____ розірвано) 
(ПІБ здобувача освіти) 

2. __________________________(контракт (договір) від _________ № _____ розірвано) 
(ПІБ здобувача освіти) 

Підстава**: подання керівника / заступника керівника навчально-виховного підрозділу, *лист-

погодження служби у справах дітей від ___________ № ____. 

 

4. ВІДРАХУВАТИ здобувача вищої / фахової передвищої освіти ___ курсу групи ________ 

спеціальності_________ ___________________________ освітньої програми 

_____________________________________ ________ форми навчання ступеня вищої / фахової 

передвищої освіти __________________________ з університету за порушення умов контракту 

(договору) (у частині оплати за навчання) з ___________ 
(дата) 

1. __________________________(контракт (договір) від _________ № _____ розірвано) 
(ПІБ здобувача освіти) 

2. __________________________(контракт (договір) від _________ № _____ розірвано) 
(ПІБ здобувача освіти) 

 

Підстава**: подання керівника / заступника керівника навчально-виховного підрозділу, *лист-

погодження служби у справах дітей від _____________ № ____. 

 

5. ВІДРАХУВАТИ здобувача вищої / фахової передвищої освіти ___ курсу групи ________ 

спеціальності_________ ___________________________ освітньої програми 

_________________________ ________ форми навчання ступеня вищої / фахової передвищої 

освіти __________________________ з університету за невиконання навчального плану як 

такого, що повністю виконав теоретичний курс навчання, але не подав кваліфікаційну дипломну 

роботу до захисту (не склав комплексного екзамену, не захистив кваліфікаційну дипломну 

роботу), з _____________ 
(дата) 

 

1. __________________________(контракт (договір) від ___________ № ___ розірвано) 
(ПІБ здобувача освіти) 

 

Підстава**: подання керівника / заступника керівника навчально-виховного підрозділу. 

 

6. ВІДРАХУВАТИ здобувача вищої / фахової передвищої освіти ___ курсу групи ________ 

спеціальності_________ ___________________________ освітньої програми 

_________________________ ________ форми навчання ступеня вищої / фахової передвищої 

освіти __________________________ з університету за невиконання навчального плану та 

графіку навчального процесу як такого, що не приступив до навчання протягом 10 днів після 

початку занять, з ___________ 
(дата) 

1. __________________________(контракт (договір) від _________ № _____ розірвано) 
(ПІБ здобувача освіти) 

2. __________________________(контракт (договір) від _________ № _____ розірвано) 
(ПІБ здобувача освіти) 

 

Підстава**: подання керівника / заступника керівника навчально-виховного підрозділу, *лист-

погодження служби у справах дітей від __________ № ____. 

 

7. ВІДРАХУВАТИ здобувача вищої / фахової передвищої освіти ___ курсу групи ________ 

спеціальності_________ ___________________________ освітньої програми 

_______________________________ ________ форми навчання ступеня вищої / фахової 

передвищої освіти __________________________ з університету за невиконання навчального 

плану як такого, що не приступив(ла) до навчання після академічної відпустки (відпустки по 

догляду за дитиною), на повторний курс із ___________ 
(дата) 
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1. __________________________(контракт (договір) від ___________ № ___ розірвано) 
(ПІБ здобувача освіти) 

 

Підстава**: подання керівника / заступника керівника навчально-виховного підрозділу. 

 

8. ВІДРАХУВАТИ здобувача вищої / фахової передвищої освіти ___ курсу групи ________ 

спеціальності_________ ___________________________ освітньої програми 

_______________________________ ________ форми навчання ступеня вищої / фахової 

передвищої освіти __________________________ з університету у зв’язку із призовом на 

строкову військову службу з ___________ (для заочної форми навчання) 
(дата) 

 

1. _________________________ (контракт (договір) від ___________ № ___ розірвано) 
(ПІБ здобувача освіти) 

 

Підстава**: заява _________________________________________ з візою керівника навчально- 
 (ПІБ здобувача освіти) 

виховного підрозділу, начальника управління освітньої діяльності та начальника відділу обліку 

та розрахунків зі студентами, повістка. 
 
 

9. Контроль за виконанням наказу покласти на _____________________________________. 
(посада та ПІБ особи, на яку покладається контроль) 

 

 

 

Проректор з освітньої діяльності                 Оксана КОЛЯДА 

 

 

 

Керівник _______________________________ 
                                      (навчально-виховний підрозділ) 

_______________    ______________________ 
(підпис)                                      (Ім’я, прізвище) 

 

Начальник відділу обліку  

та розрахунків зі студентами 

___________Тетяна КАПУСТИНСЬКА ***** 

Начальник управління 

освітньої діяльності 

___________________ Ольга ВЕДЕНЄЄВА 

Начальник відділу по роботі з іноземцями та 

особами без громадянства 

______________ Владислав БАТУРІН****** 

 

 

 

________________________________________________ 
Примітка: 

*Якщо здобувач освіти є неповнолітнім. 

**У разі відрахування декількох здобувачів освіти за однією і тією ж підставою підстава відрахування 

зазначається один раз. 

***У разі досягнення здобувачів освіти повноліття до моменту одержання погодження Служби в підставі до 

наказу зазначається лист-звернення до Служби від ____________ № ____. 

****При наявності непередбачених окремих обставин за рішенням керівництва університету. 

*****Для ТВСП – посада та ПІБ відповідальної особи бухгалтерії. 

******Для іноземних здобувачів освіти. 
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Додаток 16 до Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку 

людини «Україна», затвердженого наказом від 24 березня 2021 року № 81 

 

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" 

_______________________________________________________ 

(назва структурного підрозділу) 

 

ПОДАННЯ 

НА ВІДРАХУВАННЯ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ / ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

_______________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

_______________________________________________________________________________ 

Спеціальність, курс, група ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Ступінь вищої / фахової передвищої освіти, форма навчання (денна, заочна)  

_______________________________________________________________________________ 

Причина відрахування – академічна неуспішність ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(перелік дисциплін) 

Порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку  

(пояснення інше) ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

За станом здоров’я (довідка додається) ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Заходи, які здійсненні кафедрою, факультетом, навчально-виховним підрозділом: 

Листи попередження (№, дата)_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Телефонні переговори (дата) _______________________________________________________ 

Бесіди (з батьками, зі студентом)____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Інші погодження _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Погодження причин відрахування зі здобувачем вищої / фахової передвищої освіти ________ 

________________________________________________________________________________ 

__________________ підпис здобувача вищої / фахової передвищої освіти _________________ 

Пропозиції до наказу ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________ ______________ _______________ 

(керівник / заступник керівника / завідувач кафедри навчально-виховного підрозділу) (підпис)   (ПІБ) 

 

 
Дата _______________ 
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Додаток 17 до Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку 

людини «Україна», затвердженого наказом від 24 березня 2021 року № 81 
 

Відкритий  

міжнародний       УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини 

"УКРАЇНА"  

 

     Open 

International     UNIVERSITY 

of Human Development 

‘UKRAINE’ 

Н А К А З 

“___”_______________20__ р.      м. Київ             №_______ 
 

Про рух контингенту здобувачів вищої / фахової передвищої освіти  

(про надання академічної відпустки) 

__________________________________________ 
(навчально-виховний підрозділ) 

 

Відповідно до ст. 46 розділу VIII Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-

VII 

Для фахових молодших бакалаврів: 

Відповідно до ст. 44 розділу VII Закону України “Про фахову передвищу освіту” від 

06.06.2019 р. № 2745-VIIІ 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. НАДАТИ АКАДЕМІЧНУ ВІДПУСТКУ здобувачу вищої / фахової передвищої освіти ___ 

курсу ________________ групи спеціальності____________________________________ 

______________________ освітньої програми __________________________________________ 

__________форми навчання ступеня вищої / фахової передвищої освіти _____________________ 

за станом здоров’я з _______________ до ________________. 
(дата)   (дата)  

1. ________________________(контракт (договір) від ___________ № ___ призупинено) 
(ПІБ здобувача вищої / фахової передвищої освіти) 

Підстава: заява _________________________ з візою керівника навчально-виховного підрозділу, 
                                  (ПІБ здобувача вищої / фахової передвищої освіти) 

начальника управління освітньої діяльності та начальника відділу обліку та розрахунків зі 

студентами, висновок ЛКК. 
 

2. НАДАТИ АКАДЕМІЧНУ ВІДПУСТКУ здобувачу вищої / фахової передвищої освіти ___ 

курсу ______________ групи спеціальності ____________________________________________ 

освітньої програми __________________________________________ __________форми 

навчання ступеня вищої / фахової передвищої освіти ___________________________ у зв’язку із 

призовом на строкову військову службу з _________________________ 
(вказується дата, яка зазначена в повістці) 

1. __________________________ (контракт (договір від _________ № __ призупинено) 
(ПІБ здобувача вищої / фахової передвищої освіти) 

Підстава: заява здобувача вищої / фахової передвищої освіти ________________ з візою керівника  
                 (ПІБ здобувача вищої / фахової передвищої освіти) 

навчально-виховного підрозділу, начальника управління освітньої діяльності та начальника 

відділу обліку та розрахунків зі студентами, повістка з військкомату. 
 

3. НАДАТИ АКАДЕМІЧНУ ВІДПУСТКУ здобувачу вищої / фахової передвищої освіти ___ 

курсу ______________ групи спеціальності ____________________________________________ 

освітньої програми __________________________________________ __________форми 

навчання ступеня вищої / фахової передвищої освіти ____________________________ у зв’язку з 

вагітністю і пологами з __________ до___________       
    (дата)   (дата) 

1. _________________________(контракт (договір) від __________ № __ призупинено) 
(ПІБ здобувача вищої / фахової передвищої освіти) 
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Підстава: заява __________________________________ з візою керівника навчально-виховного 
(ПІБ здобувача вищої / фахової передвищої освіти) 

підрозділу, начальника управління освітньої діяльності та начальника відділу обліку та 

розрахунків зі студентами, довідка з поліклініки. 
 

4. НАДАТИ АКАДЕМІЧНУ ВІДПУСТКУ здобувачу вищої / фахової передвищої освіти ___ 

курсу ______________ групи спеціальності ____________________________________________ 

освітньої програми __________________________________________ __________форми 

навчання ступеня вищої / фахової передвищої освіти ____________________________ для 

догляду за дитиною з __________ до__________ (до досягнення дитиною трьох років)  
    (дата)  (дата) 

1. _________________________(контракт (договір) від __________ № __ призупинено) 
(ПІБ здобувача освіти) 

Підстава: заява __________________________________ з візою керівника навчально-виховного 
(ПІБ здобувача освіти) 

підрозділу, начальника управління освітньої діяльності та начальника відділу обліку та 

розрахунків зі студентами, свідоцтво про народження дитини. 
 

5. НАДАТИ АКАДЕМІЧНУ ВІДПУСТКУ здобувачу вищої / фахової передвищої освіти ___ 

курсу ______________ групи спеціальності ____________________________________________ 

освітньої програми __________________________________________ __________форми 

навчання ступеня вищої / фахової передвищої освіти ________________________ для догляду за 

дитиною з ________________ до________________ (але не більше ніж до досягнення дитиною 
  (дата)    (дата, зазначена у довідці) 

шести років) 

1. ________________________(контракт (договір) від ___________ № __ призупинено) 
(ПІБ здобувача освіти) 

Підстава: заява __________________________________ з візою керівника навчально-виховного 
(ПІБ здобувача освіти) 

підрозділу, начальника управління освітньої діяльності та начальника відділу обліку та 

розрахунків зі студентами, свідоцтво про народження дитини, довідка медичного закладу. 
 

6. НАДАТИ АКАДЕМІЧНУ ВІДПУСТКУ здобувачу вищої / передвищої освіти ___ курсу 

______________ групи спеціальності ______________________________________________ 

освітньої програми __________________________________________ __________форми 

навчання ступеня вищої / передвищої освіти ____________________________ у зв’язку із 

сімейними обставинами з ___________ до___________  
(дата)   (дата) 

1. _________________________ (контракт (договір) від ____________ № __ призупинено) 
(ПІБ здобувача освіти) 

Підстава: заява __________________________________ з візою керівника навчально-виховного 
(ПІБ здобувача освіти) 

підрозділу, начальника управління освітньої діяльності та начальника відділу обліку та 

розрахунків зі студентами, підтверджуючі документи. 
 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на ________________________________________. 
(посада та ПІБ особи, на яку покладається контроль) 

 

Проректор з освітньої діяльності                 Оксана КОЛЯДА 

 

 

Керівник _______________________________ 
                                      (навчально-виховний підрозділ) 

_______________    ______________________ 
(підпис)                                      (Ім’я, прізвище) 

Начальник відділу обліку  

та розрахунків зі студентами 

_______________Тетяна КАПУСТИНСЬКА * 

Начальник управління 

освітньої діяльності 

___________________ Ольга ВЕДЕНЄЄВА 

Начальник відділу по роботі з іноземцями та 

особами без громадянства 

______________ Владислав БАТУРІН** 

 
*Для ТВСП – посада та ПІБ відповідальної особи бухгалтерії. **Для іноземних здобувачів освіти. 
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Додаток 18 до Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку 

людини «Україна», затвердженого наказом від 24 березня 2021 року № 81 

 
 

Відкритий  

міжнародний       УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини 

"УКРАЇНА"  

 

     Open 

International     UNIVERSITY 

of Human Development 

‘UKRAINE’ 

Н А К А З 

“___”_______________20___ р.      м. Київ             №_______ 
 

Про рух контингенту здобувачів вищої / фахової передвищої освіти  

(про подовження академічної відпустки) 

__________________________________________ 
(навчально-виховний підрозділ) 

 

 

Відповідно до ст. 46 розділу VIII Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-

VII 

Для фахових молодших бакалаврів: 

Відповідно до ст. 44 розділу VII Закону України “Про фахову передвищу освіту” від 

06.06.2019 р. № 2745-VIIІ 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. ПОДОВЖИТИ АКАДЕМІЧНУ ВІДПУСТКУ здобувачу вищої / фахової передвищої освіти ___ 

курсу ______________ групи спеціальності __________________________________ освітньої 

програми __________________________________ __________форми навчання ступеня вищої / 

фахової передвищої освіти ___________________________ для догляду за дитиною до 

досягнення нею 3-річного віку до ________________________     
      (дата) 

1. _________________________(контракт (договір) від ________ № __ призупинено) 
(ПІБ здобувача освіти) 

 

Підстава: заява ___________________________________ з візою керівника навчально-виховного 
(ПІБ здобувача освіти) 

підрозділу, начальника управління освітньої діяльності та начальника відділу обліку та 

розрахунків зі студентами, свідоцтво про народження дитини. 

 

2. ПОДОВЖИТИ АКАДЕМІЧНУ ВІДПУСТКУ здобувачу вищої / фахової передвищої освіти ___ 

курсу ______________ групи спеціальності ________________________________________ 

освітньої програми _________________________________________ __________форми навчання 

ступеня вищої / фахової передвищої освіти ____________________________ для догляду за 

дитиною до __________________ (але не більше ніж до досягнення нею шестирічного віку) 
(дата) 

1. ________________________(контракт (договір) від __________ № __ призупинено) 
(ПІБ здобувача освіти) 

 

Підстава: заява ___________________________________ з візою керівника навчально-виховного 
(ПІБ здобувача освіти) 

підрозділу, начальника управління освітньої діяльності та начальника відділу обліку та 

розрахунків зі студентами, свідоцтво про народження дитини, довідка медичного закладу. 
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3. Контроль за виконанням наказу покласти на ________________________________________. 
(посада та ПІБ особи, на яку покладається контроль) 

 

 

 

Проректор з освітньої діяльності                 Оксана КОЛЯДА 

 

 

 

Керівник _______________________________ 
                                      (навчально-виховний підрозділ) 

_______________    ______________________ 
(підпис)                                     (Ім’я, прізвище) 

 

Начальник відділу обліку  

та розрахунків зі студентами 

______________ Тетяна КАПУСТИНСЬКА * 

Начальник управління 

освітньої діяльності 

___________________ Ольга ВЕДЕНЄЄВА 

Начальник відділу по роботі з іноземцями та 

особами без громадянства 

______________ Владислав БАТУРІН** 

 
____________________________________________________ 

*Для ТВСП – посада та ПІБ відповідальної особи бухгалтерії. 

**Для іноземних здобувачів освіти. 
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Додаток 19 до Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку 

людини «Україна», затвердженого наказом від 24 березня 2021 р. № 81 

 

Відкритий  

міжнародний       УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини 

"УКРАЇНА"  

 

     Open 

International     UNIVERSITY 

of Human Development 

‘UKRAINE’ 

Н А К А З 

“___”_______________20__ р.      м. Київ             №_______ 
 

Про рух контингенту здобувачів вищої / фахової передвищої освіти  

(про повернення з академічної відпустки) 

__________________________________________ 
(навчально-виховний підрозділ) 

 

Відповідно до ст. 46 розділу VIII Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-

VII 

Для фахових молодших бакалаврів: 

Відповідно до ст. 44 розділу VII Закону України “Про фахову передвищу освіту” від 

06.06.2019 р. № 2745-VIIІ 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. ДОПУСТИТИ ДО НАВЧАННЯ здобувача вищої / фахової передвищої освіти на ___ курс 

______________ групи спеціальності __________________________ освітньої програми 

____________________ __________ форми навчання ступеня вищої / фахової передвищої освіти 

з ________________ після академічної відпустки, наданої відповідно до наказу від _________  
(дата)            (дата) 

№ ______ у зв’язку ________________________ 
(підстава) 

1. _________________________(контракт (договір) від ________ № __ укладено) 
(ПІБ здобувача освіти) 

Підстава: заява __________________________________ з візою керівника навчально-виховного 
(ПІБ здобувача освіти) 

підрозділу, начальника управління освітньої діяльності та начальника відділу обліку та 

розрахунків зі студентами, довідка медичного закладу про стан здоров’я (у випадку надання 

академічної відпустки у зв’язку із хворобою). 
 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на ________________________________________. 
(посада та ПІБ особи, на яку покладається контроль) 

 

Проректор з освітньої діяльності                 Оксана КОЛЯДА 

 

 

Керівник _______________________________ 
                                      (навчально-виховний підрозділ) 

_______________    ______________________ 
(підпис)                                       (Ім’я, прізвище) 

 

Начальник відділу обліку  

та розрахунків зі студентами 

______________ Тетяна КАПУСТИНСЬКА * 

Начальник управління 

освітньої діяльності 

___________________ Ольга ВЕДЕНЄЄВА 

Начальник відділу по роботі з іноземцями та 

особами без громадянства 

______________ Владислав БАТУРІН** 

 
 

*Для ТВСП – посада та ПІБ відповідальної особи бухгалтерії. **Для іноземних здобувачів освіти. 
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Додаток 20 до Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку 

людини «Україна», затвердженого наказом від 24 березня 2021 року № 81 

 
 

Відкритий  

міжнародний       УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини 

"УКРАЇНА"  

 

     Open 

International     UNIVERSITY 

of Human Development 

‘UKRAINE’ 

Н А К А З 

“___”_______________20__ р.      м. Київ             №_______ 
 

Про рух контингенту здобувачів вищої / фахової передвищої освіти  

(зміна форми навчання) 

__________________________________________ 
(навчально-виховний підрозділ) 

 

Відповідно до ст. 46 розділу VIII Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-

VII 

Для фахових молодших бакалаврів: 

Відповідно до ст. 44 розділу VII Закону України “Про фахову передвищу освіту” від 

06.06.2019 р. № 2745-VIIІ 

 

НАКАЗУЮ: 

1. ПЕРЕВЕСТИ здобувача вищої / фахової передвищої освіти ___ курсу групи________ 

спеціальності ________________________ освітньої програми _____________________________ 

___________ форми навчання ступеня вищої / фахової передвищої освіти 

“_________________________________” на ___ курс у групу________ спеціальності 

________________________________ освітньої програми _________________________________ 

___________ форми навчання ступеня вищої / фахової передвищої освіти 

“_______________________________” з _______________________ 
(дата початку навчального семестра) 

_______________________________________________ 
(ПІБ здобувача освіти) 

Академічної різниці немає. Припинити дію контракту(договору) від ___________ № ____. 

Укладено контракт(договір) від ___________ № ______. 
 

Підстава: заява __________________________________ з візою керівника навчально-виховного 
(ПІБ здобувача освіти) 

підрозділу, начальника управління освітньої діяльності та начальника відділу обліку та 

розрахунків зі студентами, контракт (договір) від ________ № ____. 
 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на ________________________________________. 
(посада та ПІБ особи, на яку покладається контроль) 

 

 

Проректор з освітньої діяльності                 Оксана КОЛЯДА 

 

Керівник _______________________________ 
                                      (навчально-виховний підрозділ) 

_______________    ______________________ 
(підпис)                                         (Ім’я, прізвище) 

 

Начальник відділу обліку  

та розрахунків зі студентами 

______________ Тетяна КАПУСТИНСЬКА * 

Начальник управління 

освітньої діяльності 

___________________ Ольга ВЕДЕНЄЄВА 

Начальник відділу по роботі з іноземцями та 

особами без громадянства 

______________ Владислав БАТУРІН** 

 
*Для ТВСП – посада та ІП відповідальної особи бухгалтерії. 

**Для іноземних здобувачів освіти. 
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Додаток 21 до Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку 

людини «Україна», затвердженого наказом від 24 березня 2021 року № 81 

 

Відкритий  

міжнародний       УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини 

"УКРАЇНА"  

 

     Open 

International     UNIVERSITY 

of Human Development 

‘UKRAINE’ 

Н А К А З 

“___”_______________20__ р.      м. Київ             №_______ 
 

Про рух контингенту здобувачів вищої / фахової передвищої освіти  

(зміна спеціальності) 

__________________________________________ 
(навчально-виховний підрозділ) 

 

Відповідно до ст. 46 розділу VIII Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII 

Для фахових молодших бакалаврів: 

Відповідно до ст. 44 розділу VII Закону України “Про фахову передвищу освіту” від 

06.06.2019 р. № 2745-VIIІ 

 

НАКАЗУЮ: 

1. ПЕРЕВЕСТИ здобувача вищої / фахової передвищої освіти ___ курсу групи________ 

спеціальності___________________________ освітньої програми___________________________ 

___________ форми навчання ступеня вищої / фахової передвищої освіти __________________ 

на ___ курс у групу________ спеціальності_____________________________________________ 

освітньої програми_______________________________________ ___________ форми навчання 

ступеня вищої /фахової передвищої освіти “_______________________________” з 

_______________________ _______________________________________________ 
(дата початку навчального семестра)    (ПІБ здобувача освіти) 

 

Академічної різниці немає. Припинити дію контракту(договору) від ________ № ____. Укладено 

контракт(договір) від ______________ № ______. 

Підстава: заява __________________________________ з візою керівника навчально-виховного 
(ПІБ здобувача освіти) 

підрозділу, начальника управління освітньої діяльності та начальника відділу обліку та 

розрахунків зі студентами, контракт (договір) від _____________ № ____. 
 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на ________________________________________. 
(посада та ПІБ особи, на яку покладається контроль) 

 

Проректор з освітньої діяльності                 Оксана КОЛЯДА 

 

Керівник _____________________________________________ 
 (навчально-виховний підрозділ, з якого переводиться здобувач освіти) 

_______________    ___________________________ 
(підпис)                         (Ім’я, прізвище) 

Керівник _____________________________________________ 
(навчально-виховний підрозділ, до якого переводиться здобувач освіти) 

_______________    ___________________________ 
(підпис)                           (Ім’я, прізвище) 

Начальник управління      Начальник відділу обліку 

освітньої діяльності      та розрахунків зі студентами 

______________Ольга ВЕДЕНЄЄВА    ___________Тетяна КАПУСТИНСЬКА* 

Начальник відділу по роботі з іноземцями  

та особами без громадянства 

______________ Владислав БАТУРІН** 

*Для ТВСП – посада та ІП відповідальної особи бухгалтерії. 

**Для іноземних здобувачів освіти. 
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Додаток 2 до наказу від 24 березня 2021 року № 81 

 
Відкритий  

міжнародний       УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини 

"УКРАЇНА" 

 

Open 

International     UNIVERSITY 

of Human Development 

‘UKRAINE’ 

Н А К А З 
 

“___”_______________20__ р.   м. Київ            №_______ 

 

Про зарахування на навчання 

 

Відповідно до ст. 44 розділу VIII Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-

VII, Правил прийому до закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини «Україна» у 20___ році та рішення приймальної комісії від ___. _____________. 20__ 

року, протокол №____ 

 

Для фахових молодших бакалаврів: 

Відповідно до ст. 43 розділу VII Закону України «Про фахову передвищу освіту» від 

06.06.2019 р. № 2745-VIIІ, Правил прийому до (назва навчально-виховного підрозділу) у 20___ 

році та рішення приймальної комісії від ___. _____________. 20__ року, протокол №____ 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Зарахувати з ___. ______________. 20___ року здобувачами вищої / фахової передвищої освіти 

_____ курсу ____________ форми навчання за спеціальностями (спеціалізаціями), освітніми 

програмами ступеня вищої / фахової передвищої освіти _____________ за кошти фізичних або 

юридичних осіб згідно з додатком. 

Додаток: на ______ арк. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на керівників навчально-виховних підрозділів. 

 

 

 

 

Президент         Петро ТАЛАНЧУК 
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ПОГОДЖЕНО: 

Проректор з освітньої діяльності       Оксана КОЛЯДА 

 

 

Відповідальний секретар Приймальної комісії 

_______________    ______________________ 
(підпис)                                              (ІП) 

 

Начальник управління 

освітньої діяльності 

___________________ Ольга ВЕДЕНЄЄВА  

Начальник відділу обліку  

та розрахунків зі студентами 

_______________Тетяна КАПУСТИНСЬКА* 

 

Керівник _______________________________ 
                                      (навчально-виховний підрозділ) 

_______________    ______________________ 
(підпис)                                              (ІП) 

 

 

Начальник відділу по роботі з іноземцями та 

особами без громадянства 

______________ Владислав БАТУРІН** 

 

_______________________________________________ 
Примітка: 

*Для ТВСП – посада та ПІБ відповідальної особи бухгалтерії. 

**Для іноземних здобувачів вищої освіти. 
***У разі зарахування здобувачів вищої освіти за різними спеціальностями наказ візують керівники НВП, у складі яких знаходяться випускові 

кафедри за цими спеціальностями. 
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Додаток 3 до наказу від 24 березня 2021 року № 81 
 

Відкритий  

міжнародний       УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини 

"УКРАЇНА"  

 

     Open 

International     UNIVERSITY 

of Human Development 

‘UKRAINE’ 

Н А К А З 

“___”_______________20__ р.      м. Київ                                    №_______ 

 

Про рух контингенту здобувачів вищої / фахової передвищої освіти  

(Про зміну ПІБ (особистих даних здобувача вищої / фахової передвищої освіти) 

____________________________________________________ 
                                      (назва структурного підрозділу) 

 

Відповідно до ст. 35 та ст.113 Сімейного кодексу України та ст. 16 Закону України “Про 

державну реєстрацію актів цивільного стану” 

 

НАКАЗУЮ: 

 
1. Змінити ім’я здобувачу вищої / фахової передвищої освіти ___ курсу групи ____________ 

ступеня вищої / фахової передвищої освіти ______________ спеціальності 

_________________________ освітньої програми (спеціалізації) ____________________________  

____________________________________ на ____________________________________ згідно із  
(ПІБ здобувача вищої / фахової передвищої освіти)  (змінене ПІБ здобувача вищої / фахової передвищої освіти) 

__________________________________________________________________________________.  
(підстава зміни) 

 

Підстава: заява здобувача вищої / фахової передвищої освіти ________________________ з візою 

керівника навчально-виховного підрозділу, начальника управління освітньої діяльності; 

документ, що посвідчує особу; документ-підстава змін, що вносяться (свідоцтво про зміну імені, 

свідоцтво про шлюб/розірвання шлюбу, рішення суду та ін.), копії додаються. 
 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на ________________________________________. 
(посада та ПІБ особи, на яку покладається контроль) 

 

 

Проректор з освітньої діяльності                 Оксана КОЛЯДА 

 

 

Керівник _______________________________ 
                                      (навчально-виховний підрозділ) 

_______________    ______________________ 
(підпис)                                    (Ім’я, прізвище) 

 

 

Начальник управління 

освітньої діяльності 

___________________ Ольга ВЕДЕНЄЄВА 

Начальник відділу по роботі з іноземцями та 

особами без громадянства 

______________ Владислав БАТУРІН** 

 
*Для іноземних здобувачів освіти. 
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Додаток 4 до наказу від 24 березня 2021 року № 81 

 
 

Відкритий  

міжнародний       УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини 

"УКРАЇНА"  

 

Open 

International          UNIVERSITY 

of Human Development 

‘UKRAINE’ 

 

Н А К А З 

“___”________20__ р.   м. Київ    №_______ 

 

Про закінчення навчання здобувачів вищої освіти 

ступеня вищої освіти “бакалавр” / “молодший бакалавр” 

____________ форми навчання 

галузі знань _________________________________ 

спеціальності ________________________________ 

освітньої програми ___________________________ 

 

Відповідно до ст. 6 розділу ІІ Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Згідно з рішенням Екзаменаційної комісії названим нижче здобувачам вищої освіти, які 

закінчили повний курс навчання у закладі вищої освіти “Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини “Україна” (або назва територіально відокремленого підрозділу)  та здобули 

базову вищу освіту з терміном навчання 3 роки 10 місяців, або 2 роки 10 місяців, або 1 рік 10 

місяців (необхідне вибрати) за спеціальністю ____________________________ 

___________________________________________________________, присвоїти кваліфікацію 

____________________________________________ та видати 

 

диплом бакалавра/ молодшого бакалавра з відзнакою: 

_______________ 
(назва групи) 

 

1. __________________, протокол ЕК від _____________№ ____ 
(ПІБ здобувача вищої освіти)       (дата протоколу ЕК) 

2. __________________, протокол ЕК від _____________№ ____ 
(ПІБ здобувача вищої освіти)       (дата протоколу ЕК) 

 

диплом бакалавра/ молодшого бакалавра 

_______________ 
(назва групи) 

 

1. __________________, протокол ЕК від _____________№ ____ 
        (ПІБ здобувача вищої освіти)              (дата протоколу ЕК) 

2. __________________, протокол ЕК від _____________№ ____ 
        (ПІБ здобувача вищої освіти)              (дата протоколу ЕК) 

 

2. Відрахувати з _________ вищезазначених здобувачів вищої освіти у зв’язку із закінченням 

навчання. 

 

 

 

 

 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на _____________________________________. 
(посада та ПІБ особи, на яку покладається контроль) 
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Проректор з освітньої діяльності                 Оксана КОЛЯДА 

 

 

 

Керівник _______________________________ 
                                      (навчально-виховний підрозділ) 

_______________    ______________________ 
(підпис)                                    ( Ім’я, прізвище) 

 

Начальник відділу обліку  

та розрахунків зі студентами 

______________ Тетяна КАПУСТИНСЬКА * 

Начальник управління 

освітньої діяльності 

___________________ Ольга ВЕДЕНЄЄВА 

Начальник відділу по роботі з іноземцями та 

особами без громадянства 

______________ Владислав БАТУРІН** 

 

 
________________________________________________ 

Примітка: 

*Для ТВСП – посада та ІП відповідальної особи бухгалтерії. 

**Для іноземних здобувачів освіти. 
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Додаток 5 до наказу від 24 березня 2021 року № 81 

 
 

Відкритий  

міжнародний       УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини 

"УКРАЇНА"  

 

Open 

International          UNIVERSITY 

of Human Development 

‘UKRAINE’ 

Н А К А З 

“___”________20__ р.       м. Київ     №_______ 

 

Про закінчення навчання здобувачів вищої освіти 

ступеня вищої освіти “магістр” 

____________ форми навчання 

галузі знань _____________________________ 

спеціальності ____________________________ 

освітньої програми _______________________ 

 

 

Відповідно до ст. 6 розділу ІІ Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Згідно з рішенням Екзаменаційної комісії названим нижче здобувачам вищої освіти, які 

закінчили повний курс навчання у закладі вищої освіти “Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини “Україна” (або назва територіально відокремленого підрозділу) та здобули 

повну вищу освіту з терміном навчання 1 рік 6 місяців за спеціальністю 

___________________________________________________________ присвоїти кваліфікацію 

_______________________________ та видати 

 

диплом магістра з відзнакою: 

_______________ 
(назва групи) 

 

1. __________________, протокол ЕК від _____________№ ____ 
(ПІБ здобувача вищої освіти)       (дата протоколу ЕК) 

… 

диплом магістра 

_______________ 
(назва групи) 

 

1. __________________, протокол ЕК від _____________№ ____ 
(ПІБ здобувача вищої освіти)              (дата протоколу ЕК) 

2. __________________, протокол ЕК від _____________№ ____ 
(ПІБ здобувача вищої освіти)              (дата протоколу ЕК) 

… 

2. Відрахувати з _________ вищезазначених здобувачів вищої освіти у зв’язку із закінченням 

навчання. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на _____________________________________. 
(посада та ПІБ особи, на яку покладається контроль) 

 

 

 

Проректор з освітньої діяльності                 Оксана КОЛЯДА 

 

Керівник _______________________________ 
                                      (навчально-виховний підрозділ) 

_______________    ______________________ 

Начальник відділу обліку  

та розрахунків зі студентами 

______________ Тетяна КАПУСТИНСЬКА* 
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(підпис)                                      (Ім’я, прізвище) 

 

Начальник управління 

освітньої діяльності 

___________________ Ольга ВЕДЕНЄЄВА 

Начальник відділу по роботі з іноземцями та 

особами без громадянства 

______________ Владислав БАТУРІН** 

 

________________________________________________ 
Примітка: 

*Для ТВСП – посада та ІП відповідальної особи бухгалтерії. 

**Для іноземних здобувачів освіти. 
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Додаток 6 до наказу від 24 березня 2021 року № 81 
 

 

Відкритий  

міжнародний       УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини 

"УКРАЇНА"  

 

Open 

International          UNIVERSITY 

of Human Development 

‘UKRAINE’ 

Н А К А З 

“___”________20__ р.              м. Київ   №_______ 

 

Про закінчення навчання здобувачів вищої освіти 

освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” 

____________ форми навчання 

галузі знань _____________________________ 

спеціальності ____________________________ 

освітньої програми _______________________ 

 

 

Відповідно до ст. 6 розділу ІІ Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Згідно з рішенням Екзаменаційної комісії названим нижче здобувачам вищої освіти, які 

закінчили повний курс навчання у ___________________________________________________ 
(назва навчально-виховного підрозділу) 

 та здобули вищу освіту з терміном навчання 2 роки 10 місяців, або 1 рік 10 місяців, або 10 місяців 

(необхідне підкреслити) за спеціальністю ___________________________ присвоїти 

кваліфікацію _______________________ та видати 

 

диплом молодшого спеціаліста з відзнакою: 

_______________ 
(назва групи) 

 

1. __________________, протокол ЕК від _____________№ ____ 
(ПІБ здобувача вищої освіти)             (дата протоколу ЕК) 

… 

диплом молодшого спеціаліста 

_______________ 
(назва групи) 

 

1. __________________, протокол ЕК від _____________№ ____ 
(ПІБ здобувача вищої освіти)              (дата протоколу ЕК) 

2. __________________, протокол ЕК від _____________№ ____ 
      (ПІБ здобувача вищої освіти)              (дата протоколу ЕК) 

 

… 

2. Відрахувати з _________ вищезазначених здобувачів вищої освіти у зв’язку із закінченням 

навчання. 

 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на _____________________________________. 
(посада та ПІБ особи, на яку покладається контроль) 

 

Проректор з освітньої діяльності                 Оксана КОЛЯДА 
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Керівник _______________________________ 
                                      (навчально-виховний підрозділ) 

_______________    ______________________ 
(підпис)                                  (Ім’я, прізвище) 

 

Начальник відділу обліку  

та розрахунків зі студентами 

_______________Тетяна КАПУСТИНСЬКА * 

Начальник управління 

освітньої діяльності 

___________________ Ольга ВЕДЕНЄЄВА 

Начальник відділу по роботі з іноземцями та 

особами без громадянства 

______________ Владислав БАТУРІН** 

 

 
 

________________________________________________ 

Примітка: 

*Для ТВСП – посада та ІП відповідальної особи бухгалтерії. 

**Для іноземних здобувачів освіти. 
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Додаток 7 до наказу від 24 березня 2021 року № 81 
 

 

Відкритий  

міжнародний       УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини 

"УКРАЇНА"  

 

Open 

International          UNIVERSITY 

of Human Development 

‘UKRAINE’ 

Н А К А З 

“___”________20__ р.              м. Київ   №_______ 

 

Про закінчення навчання здобувачів фахової передвищої освіти 

освітньо-професійного рівня “фаховий молодший бакалавр” 

____________ форми навчання 

галузі знань _____________________________ 

спеціальності ____________________________ 

освітньої програми _______________________ 

 

 

Відповідно до ст. 51 розділу VIІІ Закону України “Про фахову передвищу освіту” у редакції 

від 20.03.2020 р. № 2745-VIII 

 

НАКАЗУЮ: 

 

2. Згідно з рішенням Екзаменаційної комісії названим нижче здобувачам фахової 

передвищої освіти, які закінчили повний курс навчання у 

________________________________________________________________________________ 
(назва навчально-виховного підрозділу) 

 та здобули фахову передвищу освіту з терміном навчання 2 роки 10 місяців, або 1 рік 10 місяців, 

або 10 місяців (необхідне вибрати) за спеціальністю ___________________________ присвоїти 

кваліфікацію _______________________ та видати 

 

диплом фахового молодшого бакалавра з відзнакою: 

_______________ 
(назва групи) 

 

2. __________________, протокол ЕК від _____________№ ____ 
(ПІБ здобувача фахавої передвищої освіти)             (дата протоколу ЕК) 

… 

диплом фахового молодшого бакалавра 

_______________ 
(назва групи) 

 

3. __________________, протокол ЕК від _____________№ ____ 
(ПІБ здобувача фахової передвищої освіти)              (дата протоколу ЕК) 

4. __________________, протокол ЕК від _____________№ ____ 
(ПІБ здобувача фахової передвищої освіти)              (дата протоколу ЕК) 

 

… 

2. Відрахувати з _________ вищезазначених здобувачів фахової передвищої освіти у зв’язку із 

закінченням навчання. 

 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на _____________________________________. 
(посада та ПІБ особи, на яку покладається контроль) 

 

Проректор з освітньої діяльності                 Оксана КОЛЯДА 
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Керівник _______________________________ 
                                      (навчально-виховний підрозділ) 

_______________    ______________________ 
(підпис)                                    (Ім’я, прізвище) 

 

Начальник відділу обліку  

та розрахунків зі студентами 

_______________Тетяна КАПУСТИНСЬКА * 

Начальник управління 

освітньої діяльності 

___________________ Ольга ВЕДЕНЄЄВА 

Начальник відділу по роботі з іноземцями та 

особами без громадянства 

______________ Владислав БАТУРІН** 

 

 
 

________________________________________________ 

Примітка: 

*Для ТВСП – посада та ІП відповідальної особи бухгалтерії. 

**Для іноземних здобувачів освіти. 
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Додаток 8 до наказу від 24 березня 2021 року № 81 

 
 

Відкритий  

міжнародний       УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини 

"УКРАЇНА"  

 

Open 

International          UNIVERSITY 

of Human Development 

‘UKRAINE’ 

 

Н А К А З 

“___”________20__ р.   м. Київ   №_______ 

 

Про закінчення навчання здобувачів професійно-технічної освіти 

освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” 

____________ форми навчання 

галузі знань ______________________________ 

професії _________________________________ 

 

 

Відповідно до ст. 15, 16 розділу ІІ Закону України “Про професійну (професійно-технічну) 

освіту” від 10.02.1998 року № 103/98-ВР у редакції від 01.01.2019 року 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Згідно з рішенням Екзаменаційної комісії названим нижче здобувачам професійно-

технічної освіти, які закінчили повний курс навчання у __________________________________ 

(назва навчально-виховного підрозділу) та здобули професійно-технічну освіту з терміном 

навчання ____________________ (вказати термін навчання) за професією 

___________________________ присвоїти кваліфікацію ____________________________ та 

видати 

 

диплом (свідоцтво) кваліфікованого робітника з відзнакою: 

_______________ 
(назва групи) 

 

1. __________________, протокол ЕК від _____________№ ____ 
            (ПІБ здобувача освіти)                (дата протоколу ЕК) 

… 

диплом (свідоцтво) кваліфікованого робітника 

_______________ 
(назва групи) 

 

1. __________________, протокол ЕК від _____________№ ____ 
(ПІБ здобувача освіти)               (дата протоколу ЕК) 

2. __________________, протокол ЕК від _____________№ ____ 
(ПІБ здобувача освіти)               (дата протоколу ЕК) 

 

… 

 

2. Відрахувати з _________ вищезазначених здобувачів професійно-технічної освіти освіти у 

зв’язку із закінченням навчання. 

 

 

 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на _____________________________________. 
        (посада та ПІБ особи, на яку покладається контроль) 
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Проректор з освітньої діяльності                 Оксана КОЛЯДА 

 

 

 

Керівник _______________________________ 
                                      (навчально-виховний підрозділ) 

_______________    ______________________ 
(підпис)                                              (Ім’я, прізвище) 

 

Начальник відділу обліку  

та розрахунків зі студентами 

_______________Тетяна КАПУСТИНСЬКА* 

Начальник управління 

освітньої діяльності 

___________________ Ольга ВЕДЕНЄЄВА 

Начальник відділу по роботі з іноземцями та 

особами без громадянства 

______________ Владислав БАТУРІН** 

 

 

 

________________________________________________ 

Примітка: 

*Для ТВСП – посада та ІП відповідальної особи бухгалтерії. 

**Для іноземних здобувачів освіти. 
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Додаток 9 до наказу від 24 березня 2021 року № 81 
 

 

Відкритий  

міжнародний       УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини 

"УКРАЇНА"  

 

     Open 

International     UNIVERSITY 

of Human Development 

‘UKRAINE’ 

Н А К А З 

“___”_______________20__ р.      м. Київ             №_______ 
 

Про рух контингенту здобувачів освіти  

(про виключення зі списків здобувачів освіти університету у зв’язку зі смертю) 

__________________________________________ 
(навчально-виховний підрозділ) 

 

Відповідно до ст. 46 розділу VIII Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-

VII 

Для фахових молодших бакалаврів: 

Відповідно до ст. 44 розділу VII Закону України “Про фахову передвищу освіту” від 

06.06.2019 р. № 2745-VIIІ 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. ВИКЛЮЧИТИ ЗІ СПИСКІВ здобувачів вищої / фахової передвищої освіти університету у 

зв’язку зі смертю ___________ з __ курсу групи ________ спеціальності_____________________ 
(дата смерті) 

освітньої програми _____________________________________ _________ форми навчання 

ступеня вищої / фахової передвищої освіти _________________ здобувача вищої / фахової 

передвищої освіти______________(контракт (договір) від ______ № ___ розірвано) та оформити  
(ПІБ здобувача освіти) 

всі необхідні документи. 

 

Підстава: подання керівника навчально-виховного підрозділу з обов’язковим зазначенням дати 

смерті (додається копія свідоцтва про смерть або в разі відсутності свідоцтва про смерть 

інший документ, що посвідчує факт смерті. 
 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на ________________________________________. 
(посада та ПІБ особи, на яку покладається контроль) 

 

 

 

Проректор з освітньої діяльності                 Оксана КОЛЯДА 

 

 

 

Керівник _______________________________ 
                                      (навчально-виховний підрозділ) 

_______________    ______________________ 
(підпис)                                    (Ім’я, прізвище) 

 

Начальник відділу обліку  

та розрахунків зі студентами 

_______________Тетяна КАПУСТИНСЬКА* 

Начальник управління 

освітньої діяльності 

___________________ Ольга ВЕДЕНЄЄВА 

Начальник відділу по роботі з іноземцями та 

особами без громадянства 

______________ Владислав БАТУРІН** 

 

________________________________________________ 
Примітка: 

*Для ТВСП – посада та ІП відповідальної особи бухгалтерії. 

**Для іноземних здобувачів освіти. 
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Додаток 10 до наказу від 24 березня 2021 року № 81 

 
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" 

_______________________________________________________ 

(назва структурного підрозділу) 

 

ПОДАННЯ 

НА ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СПИСКІВ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ СМЕРТЮ 

_______________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

_______________________________________________________________________________ 

Спеціальність, курс, група, ступінь _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Форма навчання (денна, заочна)  

_______________________________________________________________________________ 

Дата смерті ______________________ (вказати документ, що посвідчує факт смерті) 

____________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________ ______________ _______________ 

(керівник / заступник керівника / завідувач кафедри навчально-виховного підрозділу) (підпис)   (ПІБ) 

 

 
Дата _______________ 

 
  



   

67 

 

 

Додаток 11 до наказу від 24 березня 2021 року № 81 
 

 
 

Відкритий  

міжнародний       УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини 

"УКРАЇНА"  

 

     Open 

International     UNIVERSITY 

of Human Development 

‘UKRAINE’ 

Н А К А З 

“___”_______________20__ р.      м. Київ             №_______ 
 

Про рух контингенту здобувачів вищої / фахової передвищої освіти  

(про скасування зарахування) 

__________________________________________ 
(навчально-виховний підрозділ) 

 

Для коректного відображення даних про зарахування вступників, подальшої звітності щодо 

контингенту здобувачів вищої / фахової передвищої освіти в Єдиній державній електронній базі 

освіти  
 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Скасувати дію наказу від ___._________.20__ №___ про зарахування з __ ________ 20__ року 

_____________________ здобувачу вищої / фахової передвищої освіти __ курсу групи_________  
(ПІБ особи) 

ступеня вищої / фахової передвищої освіти ____________ спеціальності ____________________ 

_________ форми навчання у зв’язку з _________________________________________________ 

(причина скасування: з помилковим прикріпленням в ЄДЕБО до іншої персони / дублюванням 

записів у картці особи / порушенням хронології при довнесенні особи в ЄДЕБО / інше).  

 

Підстава: _____________________________ (підтверджуючі документи). 
 

 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на _________________________________________. 
(посада та ПІБ особи, на яку покладається контроль) 

 

 

 

Проректор з освітньої діяльності                 Оксана КОЛЯДА 

 

 

 

Керівник _______________________________ 
                                      (навчально-виховний підрозділ) 

_______________    ______________________ 
(підпис)                                              (Ім’я, прізвище) 

 

Начальник відділу обліку  

та розрахунків зі студентами 

_______________Тетяна КАПУСТИНСЬКА* 

Начальник управління 

освітньої діяльності 

___________________ Ольга ВЕДЕНЄЄВА 

Начальник відділу по роботі з іноземцями та 

особами без громадянства 

______________ Владислав БАТУРІН** 

 

 

________________________________________________ 
Примітка: 

*Для ТВСП – посада та ПІБ відповідальної особи бухгалтерії. 

**Для іноземних здобувачів освіти. 
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Додаток 12 до наказу від 24 березня 2021 року № 81 
 

 
 

Відкритий  

міжнародний       УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини 

"УКРАЇНА"  

 

     Open 

International     UNIVERSITY 

of Human Development 

‘UKRAINE’ 

Н А К А З 

“___”_______________20__ р.      м. Київ             №_______ 
 

Про рух контингенту здобувачів вищої / фахової передвищої освіти  

(про скасування відрахування) 

__________________________________________ 
(навчально-виховний підрозділ) 

 

Для коректного відображення даних про зарахування вступників, подальшої звітності щодо 

контингенту здобувачів вищої / фахової передвищої освіти в Єдиній державній електронній базі 

освіти  
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Скасувати дію наказу від __.__________.20__ №___ в частині відрахування з ___ _________ 

20__ року ________________________ здобувача вищої / фахової передвищої освіти ___ курсу 

групи ______________  

ступеня вищої / фахової передвищої освіти / _______________________ спеціальності 

________________________________ __________ форми навчання у зв’язку з 

_____________________________ (причина скасування) 

1.1. _______________________ 
(ПІБ здобувача освіти) 

 

Підстава: заява ___________________________________ з візою керівника навчально-виховного 
(ПІБ особи) 

підрозділу, начальника управління освітньої діяльності та начальника відділу обліку та 

розрахунків зі студентами (підтверджуючі документи). 

 

2. ____________________________ вважати здобувачем вищої / фахової вищої освіти ___ курсу 
(ПІБ здобувача вищої освіти) 

групи ______________ ступеня вищої / фахової передвищої освіти _______________________ 

спеціальності _________________________________________ __________ форми навчання. 
 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на _________________________________________. 
(посада та ПІБ особи, на яку покладається контроль) 

 

Проректор з освітньої діяльності                 Оксана КОЛЯДА 

 

Керівник _______________________________ 
                                      (навчально-виховний підрозділ) 

_______________    ______________________ 
(підпис)                                              (Ім’я, прізвище) 

 

Начальник відділу обліку  

та розрахунків зі студентами 

_______________Тетяна КАПУСТИНСЬКА* 

Начальник управління 

освітньої діяльності 

___________________ Ольга ВЕДЕНЄЄВА 

Начальник відділу по роботі з іноземцями та 

особами без громадянства 

______________ Владислав БАТУРІН** 

 

_____________________________________________ 
Примітка: 

*Для ТВСП – посада та ІП відповідальної особи бухгалтерії. **Для іноземних здобувачів освіти. 
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Додаток 13 до наказу від 24 березня 2021 року № 81 
 

Відкритий  

міжнародний       УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини 

"УКРАЇНА" 

  

     Open 

International     UNIVERSITY 

of Human Development 

‘UKRAINE’ 

Н А К А З 

“___”_______________20__ р.      м. Київ             №_______ 

 

Про допуск до курсів слухачів 
__________________________________________ 

(навчально-виховний підрозділ) 

 

Відповідно до Законів України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII і “Про фахову 

передвищу освіту” від 06.06.2019 р. № 2745-VIIІ та на підставі укладеного(-их) контракту(-ів) / 

договору(-ів) про надання освітніх послуг 
 

НАКАЗУЮ: 
 

ДОПУСТИТИ ДО КУРСУ СЛУХАЧІВ із _______________ за освітньою програмою _________ 
(дата початку семестра) 

_______________ спеціальності _________________ ___ курсу групи ___________ ___________ 

форми навчання ступеня вищої / фахової передвищої освіти “________________”.  
 

1.1. ________________________ (Контракт / договір від ___ _________ 20__р. № _____) 
( ПІБ слухача) 

 

Підстава: заява особи__________________ з резолюцією та візою керівника навчально-виховного 

підрозділу та начальника відділу обліку та розрахунків зі студентами, укладений (-і) контракт (-

и) / договір (-ори). 
 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на __________________________________________ 
         (посада та ПІБ особи, на яку покладається контроль) 

 

 

Проректор з освітньої діяльності                 Оксана КОЛЯДА 

 

 

Керівник _______________________________ 
                                      (навчально-виховний підрозділ) 

_______________    ______________________ 
(підпис)                                              (Ім’я, прізвище) 

 

Начальник відділу обліку  

та розрахунків зі студентами 

_______________ Тетяна КАПУСТИНСЬКА* 

Начальник управління 

освітньої діяльності 

___________________ Ольга ВЕДЕНЄЄВА 

Начальник відділу по роботі з іноземцями та 

особами без громадянства 

______________ Владислав БАТУРІН** 

 

________________________________________________ 
Примітка: 

*Для ТВСП – посада та ІП відповідальної особи бухгалтерії. 

**Для іноземних здобувачів освіти. 
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Додаток 14 до наказу від 24 березня 2021 року № 81 

 

Президенту Відкритого міжнародного  

університету розвитку людини “УКРАЇНА” 

П.М. Таланчуку  

_____________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

_____________________________________ 
(контактний телефон) 

З А Я В А 

на допуск до навчання на курси слухачів 
 

Прошу допустити мене до навчання на курси слухачів _____ курсу групи __________ 

__________ форми навчання спеціальності _________________________________ ступеня вищої 

освіти / фахової передвищої ______________________________. 

 

(Дата)          (Підпис) 

 

Погоджено: Резолюція 

Керівник навчально-

виховного підрозділу 
____________________________ 

(підпис) 

____________________________ 
(ІП керівника) 

Ступінь вищої освіти_____________________________________________________________ 

Шифр та спеціальність___________________________________________________________ 

Освітня програма____________________________________________ 

Форма навчання_____________________________________________ 

Курс навчання______________________________________________ 

Термін навчання з_________________ до________________________ 
Начальник управління 
освітньої діяльності 
____________________________ 

(підпис) 

____________________________ 

(ІП) 

 

Начальник відділу 

обліку та розрахунків зі 

студентами* 
____________________________ 

(підпис) 

____________________________ 

(ІП) 

Договір (контракт) за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб від 

____________________ № _______________  

Тривалість навчання____________________ 

 

Проректор з освітньої діяльності ставить резолюцію на вільній площі лицьового боку першого аркушу документа. 

*Для ТВСП – посада та ІП відповідальної особи бухгалтерії. 
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Додаток 15 до наказу від 24 березня 2021 року № 81 

 
 

Відкритий  

міжнародний       УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини 

"УКРАЇНА"  

      

Open 

International     UNIVERSITY 

of Human Development 

‘UKRAINE’ 

Н А К А З*** 

“___”_______________20__ р.      м. Київ             №_______ 

 

Про завершення курсів слухачів 
__________________________________________ 

(навчально-виховний підрозділ) 

 

Відповідно до виконаної програми курсів слухачів 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. ЗАВЕРШИТИ КУРСИ СЛУХАЧІВ та оформити відповідні документи з ____________ за  
            (дата) 

освітньою програмою _________________________ спеціальності __________________________ 

___ курсу групи ___________ ___________ форми навчання ступеня вищої / фахової передвищої 

освіти “___________________________”  

 

1.__________________________ (Контракт / договір від ________ № _______) 
(ПІБ слухача) 

 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на __________________________________________ 
         (посада та ПІБ особи, на яку покладається контроль) 

 

 

Проректор з освітньої діяльності                 Оксана КОЛЯДА 

 

Керівник _______________________________ 
                                      (навчально-виховний підрозділ) 

_______________    ______________________ 
(підпис)                                              (ПІБ) 

 

Начальник відділу обліку  

та розрахунків зі студентами 

_______________ Тетяна КАПУСТИНСЬКА* 

Начальник управління 

освітньої діяльності 

___________________ Ольга ВЕДЕНЄЄВА 

Начальник відділу по роботі з іноземцями та 

особами без громадянства 

______________ Владислав БАТУРІН** 

 

________________________________________________ 
Примітка: 

*Для ТВСП – посада та ІП відповідальної особи бухгалтерії. 

**Для іноземних здобувачів вищої освіти. 
***Для НВП м. Києва – для видання наказу надавати подання відповідальною за проведення курсів особою НВП 

начальнику відділу організації навчального процесу з резолюцією та візою керівника навчально-виховного підрозділу, 

начальника управління освітньої діяльності та начальника відділу обліку та розрахунків зі студентами 
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Додаток 16 до наказу від 24 березня 2021 року № 

81 
 

 

Президенту Відкритого міжнародного  

університету розвитку людини “УКРАЇНА” 

П.М. Таланчуку  

керівника навчально-виховного підрозділу 

____________________________________ 
(ПІБ керівника) 

 

 

ПОДАННЯ 

ПРО ЗАВЕРШЕННЯ КУРСІВ СЛУХАЧІВ 

 

Прошу відрахувати з _______ 20___ р. як таких, що завершили курс слухачів: 

Освітня програма________________________________________________________________ 

Спеціальність, курс, група, ступінь ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Форма навчання (денна, заочна) ____________________ за списком: 

 

1. _______________________ Контракт / договір від ________ № _______ 
(ПІБ слухача) 

… 

 
Дата _______________ 

 

Виконавець:__________________ 
(посада та ПІБ) 

____________________________ 

(підпис) 

Погоджено: Резолюція 

Керівник навчально-

виховного підрозділу 
____________________________ 

(підпис) 
____________________________ 

(ІП керівника) 

 

Начальник управління 
освітньої діяльності 
____________________________ 

(підпис) 

____________________________ 

(ІП) 

 

Начальник відділу 

обліку та розрахунків зі 

студентами* 
____________________________ 

(підпис) 
____________________________ 

(ІП) 

 

 
Проректор з освітньої діяльності ставить резолюцію на вільній площі лицьового боку першого аркушу документа. 
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Додаток 17 до наказу від 24 березня 2021 року № 81 
 

 

 

Відкритий  

міжнародний       УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини 

"УКРАЇНА"  

      

Open 

International     UNIVERSITY 

of Human Development 

‘UKRAINE’ 

Н А К А З*** 

“___”_______________20__ р.      м. Київ             №_______ 

 

Про відрахування слухачів 
__________________________________________ 

(навчально-виховний підрозділ) 

 

Відповідно до Законів України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII і “Про фахову 

передвищу освіту” від 06.06.2019 р. № 2745-VIIІ 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. ВІДРАХУВАТИ зі складу слухачів університету за освітньою програмою __________________ 

_________________________ спеціальності _____________________________________________ 

___ курсу ___________ групи __________ форми навчання ступеня вищої / фахової передвищої 

освіти “___________________________” у зв’язку з ________________________ (причина 

відрахування): 

 

1. __________________________ (Контракт / договір від ________ № _______) 
( ПІБ слухача) 

 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на __________________________________________ 
        (посада та ПІБ особи, на яку покладається контроль) 

 

 

Проректор з освітньої діяльності                 Оксана КОЛЯДА 

 

 

Керівник _______________________________ 
                                      (навчально-виховний підрозділ) 

_______________    ______________________ 
(підпис)                                              (Ім’я, прізвище) 

 

Начальник відділу обліку  

та розрахунків зі студентами 

_______________ Тетяна КАПУСТИНСЬКА* 

Начальник управління освітньої діяльності 

___________________ Ольга ВЕДЕНЄЄВА 

Начальник відділу по роботі з іноземцями та 

особами без громадянства 

______________ Владислав БАТУРІН** 

 

________________________________________________ 
Примітка: 

*Для ТВСП – посада та ІП відповідальної особи бухгалтерії. 

**Для іноземних здобувачів освіти. 
***Для НВП м. Києва – для видання наказу надавати подання від відповідальної за проведення курсів особи НВП 

начальнику відділу організації освітнього процесу з резолюцією та візою керівника навчально-виховного підрозділу, 

начальника управління освітньої діяльності та начальника відділу обліку та розрахунків зі студентами 
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Додаток 18 до наказу від 24 березня 2021 року № 81 
 

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" 

_______________________________________________________ 

(назва структурного підрозділу) 

 

ПОДАННЯ 

НА ВІДРАХУВАННЯ СЛУХАЧА 

_______________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

_______________________________________________________________________________ 

Спеціальність, курс, група, ступінь _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Форма навчання (денна, заочна) ___________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Причина відрахування – академічна неуспішність ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(перелік дисциплін) 

Порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку  

(пояснення інше) ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

За станом здоров’я (довідка додається) ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Заходи, які здійсненні кафедрою, факультетом, навчально-виховним підрозділом: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Погодження причин відрахування зі слухачем _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________ Підпис слухача _________________ 

Пропозиції до наказу ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________ ______________ _______________ 

(керівник / заступник керівника / завідувач кафедри навчально-виховного підрозділу) (підпис)   (ПІБ) 

 

 
Дата _______________ 
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Зразки рекомендованих примірних форм наказів та інших документів щодо 

руху контингенту здобувачів вищої і фахової передвищої освіти Університету 

“Україна” 
 

Реєстр додатків до наказу від 24 березня 2021 р. № 81 

№ з/п Зміст  Сторінка Примітка 

1 Академічна довідка 11 
Додаток 1 до 

Положення 

2 
Навчальна картка здобувача вищої / 

фахової передвищої освіти 
13 

Додаток 2 до 

Положення 

3 Висновок ЛКК 21 
Додаток 3 до 

Положення 

4 Заява про поновлення 24 
Додаток 4 до 

Положення 

5 
Заява про переведення з однієї 

спеціальності на іншу 
25 

Додаток 5 до 

Положення 

6 
Заява про переведення з однієї форми 

навчання на іншу за тією ж спеціальністю 
26 

Додаток 6 до 

Положення 

7 

Розпорядження про визначення академічної 

різниці та допуск до її складання 

(+Академічна різниця та перезарахування 

дисциплін) 

27, 28 
Додаток 7 до 

Положення 

8 Відомість академічної різниці 29 
Додаток 8 до 

Положення 

9 

Наказ “Про рух контингенту здобувачів 

вищої вищої / фахової передвищої освіти 

(переведення з іншого ЗВО / ФЗО)” 

30 
Додаток 9 до 

Положення 

10 

Наказ “Про рух контингенту здобувачів 

вищої вищої / фахової передвищої освіти 

(поновлення)” 

32 
Додаток 10 до 

Положення 

11 

Наказ “Про рух контингенту здобувачів 

вищої вищої / фахової передвищої освіти 

(поновлення з іншого ЗВО / ФЗО)” 

33 
Додаток 11 до 

Положення 

12 

Наказ “Про рух контингенту здобувачів 

вищої вищої / фахової передвищої освіти 

(надання повторного курсу навчання)” 

34 
Додаток 12 до 

Положення 

13 

Наказ “Про рух контингенту здобувачів 

вищої вищої / фахової передвищої освіти 

(поновлення на повторний курс 

навчання)” 

35 
Додаток 13 до 

Положення 

14 

Наказ “Про рух контингенту здобувачів 

вищої вищої / фахової передвищої освіти 

(про переведення на наступний курс 

денної/заочної форми навчання)” 

36 
Додаток 14 до 

Положення 

15 

Наказ “Про рух контингенту здобувачів 

вищої вищої / фахової передвищої освіти 

(про відрахування)” 

37 
Додаток 15 до 

Положення 

16 
Подання на відрахування здобувача вищої 

вищої / фахової передвищої освіти 
40 

Додаток 16 до 

Положення 

17 

Наказ “Про рух контингенту здобувачів 

вищої вищої / фахової передвищої освіти 

(про надання академічної відпустки)” 

41 
Додаток 17 до 

Положення 
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18 

Наказ “Про рух контингенту здобувачів 

вищої вищої / фахової передвищої освіти 

(про подовження академічної 

відпустки)” 

43 
Додаток 18 до 

Положення 

19 

Наказ “Про рух контингенту здобувачів 

вищої вищої / фахової передвищої освіти 

(про повернення з академічної 

відпустки)” 

45 
Додаток 19 до 

Положення 

20 

Наказ “Про рух контингенту здобувачів 

вищої вищої / фахової передвищої освіти 

(зміна форми навчання)” 

46 
Додаток 20 до 

Положення 

21 

Наказ “Про рух контингенту здобувачів 

вищої вищої / фахової передвищої освіти 

(зміна спеціальності)” 

47 
Додаток 21 до 

Положення 

22 Наказ “Про зарахування на навчання” 49 
Додаток 2 до 

наказу 

23 

Наказ “Про рух контингенту здобувачів 

вищої вищої / фахової передвищої освіти” 

(Про зміну ПІБ (особистих даних 

здобувача вищої вищої / фахової 

передвищої освіти)” 

51 
Додаток 3 до 

наказу 

24 

Наказ “Про закінчення навчання 

здобувачів вищої освіти ступеня вищої 

освіти “бакалавр” / “молодший 

бакалавр” 

52 
Додаток 4 до 

наказу 

25 

Наказ “Про закінчення навчання 

здобувачів вищої освіти ступеня вищої 

освіти “магістр” 

54 
Додаток 5 до 

наказу 

26 

Наказ “Про закінчення навчання 

здобувачів вищої освіти освітньо-

кваліфікаційного рівня “молодший 

спеціаліст” 

56 
Додаток 6 до 

наказу 

27 

Наказ “Про закінчення навчання 

здобувачів фахової передвищої освіти 

освітньо-професійного рівня “фаховий 

молодший бакалавр” 

58 
Додаток 7 до 

наказу 

28 

Наказ “Про закінчення навчання 

здобувачів освіти освітньо-

кваліфікаційного рівня “кваліфікований 

робітник” 

60 
Додаток 8 до 

наказу 

29 

Наказ “Про рух контингенту здобувачів 

освіти (про виключення зі списків 

здобувачів освіти університету у зв’язку 

зі смертю)” 

62 
Додаток 9 до 

наказу 

30 

Подання на виключення зі списків 

здобувачів освіти університету у зв’язку зі 

смертю 

63 
Додаток 10 до 

наказу 

31 

Наказ “Про рух контингенту здобувачів 

вищої / фахової передвищої освіти (про 

скасування зарахування)” 

64 
Додаток 11 до 

наказу 

32 

Наказ “Про рух контингенту здобувачів 

вищої / фахової передвищої освіти (про 

скасування відрахування)” 

65 
Додаток 12 до 

наказу 
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33 Наказ “Про допуск до курсів слухачів” 66 
Додаток 13 до 

наказу 

34 
Заява на допуск до навчання на курси 

слухачів 
67 

Додаток 14 до 

наказу 

35 Наказ “Про завершення курсів слухачів” 68 
Додаток 15 до 

наказу 

36 Подання про завершення курсів слухачів  69 
Додаток 16 до 

наказу 

37 Наказ “Про відрахування слухачів” 70 
Додаток 17 до 

наказу 

38 Подання на відрахування слухачів 71 
Додаток 18 до 

наказу 

 


