


 

1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про порядок переривання навчання та надання академічної 

відпустки аспірантам (здобувачам третього рівня вищої освіти, ступеня доктора 

філософії) Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (далі – 

Положення) визначає систему дій, порядок переривання навчання та надання 

академічної відпустки здобувачам, які навчаються на третьому (освітньо-

науковому) рівні вищої освіти, за державним замовленням і за кошти фізичних 

та юридичних осіб в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН 

України (далі – ІПКіК НАН України). 

 

1.2. Це Положення розроблено  відповідно  до  Законів України «Про 

освіту» від 05.08.2017 р. №2145-VIII (чинний, редакція від 02.10.2021 р.), «Про 

вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII (чинний, редакція від 02.10.2021 р.), 

«Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №579 від 12 серпня 

2015 р., «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №261 від 23 березня 

2016 р., «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії»,  затвердженого  Постановою Кабінету Міністрів України №167 від 

6 березня 2019 р., Наказу Міністерства освіти і науки України №977 від 

11.07.2019 р. «Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», Наказу 

Міністерства освіти і науки України №525 від 12 травня 2015 р. «Про 

затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного 

зразка та додатків до них, зразка академічної довідки», «Положення про 

акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 

№977 від 11 липня 2019 р., наказу Міністерства освіти і науки України №943 

від 16 жовтня 2009 р. «Про запровадження у вищих навчальних закладах 

України Європейської кредитно-трансферної системи», методичних 

рекомендацій щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної 

системи та її документів у вищих навчальних закладах (лист Міністерства 

освіти і науки України від 26 лютого 2010 р. №1/9-119), розпорядження 

Президії Національної академії наук України №328 від 30.05.2016 р. «Про 

забезпечення виконання в НАН України освітньої складової освітньо-наукової 

програми  аспірантури з загальнонаукових філософських  та мовних 

компетентностей», нормативно-інструктивних документів Національної 
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академії наук України, нормативно-правових документів з організації 

освітнього процесу в ІПКіК НАН України, Статуту ІПКіК НАН України. 

1.3. Це Положення регулює питання переривання навчання та надання 

академічної відпустки, поновлення на навчання здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії, у яких завершився термін академічної відпустки. 

 

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях: 

- академічна відпустка – перерва у навчанні, у зв’язку з обставинами, які 

унеможливлюють з передбачених цим положенням підстав; 

- переривання навчання – призупинення виконання здобувачем вищої 

освіти індивідуального навчального плану або індивідуального плану наукової 

роботи у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої 

(наукової) програми, з частковим призупиненням прав та обов’язків здобувача 

вищої освіти; 

- поновлення – відновлення статусу здобувача вищої освіти, повного 

обсягу прав та обов’язків особи, що здобуває вищу освіту. 

 

2. Переривання навчання здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та надання їм академічних відпусток 

 

2.1. Здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії, які перервали 

навчання, надається академічна відпустка. Особи, яким надано академічну 

відпустку, не відраховуються з числа здобувачів вищої освіти та зберігають 

окремі права здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії відповідно до 

законодавства та положення про організацію освітнього процесу в ІПКіК НАН 

України. 

 

2.2. Здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії, які навчаються 

в ІПКіК НАН України, можуть надаватися академічні відпустки з таких підстав: 

- академічна відпустка за станом здоров’я – перерва у навчанні, право на 

яку здобувач отримує у разі зниження працездатності внаслідок порушень 

функцій організму, які зумовлені гострими захворюваннями, що потребують 

тривалого відновлювального лікування, загостреннями хронічних захворювань 

або частими захворюваннями (понад один місяць впродовж півріччя), 

анатомічними дефектами, що не дають змоги провести відновлювальне 

лікування під час навчання; 

- академічна відпустка у зв’язку з участю в програмах академічної 

мобільності – перерва у навчанні, що надається учаснику академічної 

мобільності відповідно до Положення про реалізацію права на академічну 

мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

12 серпня 2015 р. № 79, якщо навчання чи стажування в освітніх і наукових 



установах (у тому числі іноземних держав) унеможливлює виконання 

індивідуального навчального плану (індивідуального плану наукової роботи); 

- академічна відпустка у зв’язку з військовою службою – перерва у 

навчанні, право на яку здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 

отримує у разі його мобілізації (військової служби за призовом в особливий 

період), призову на строкову військову службу, вступу на військову службу за 

призовом осіб офіцерського складу, вступу на військову службу за контрактом 

відповідно до законодавства; 

- академічна відпустка у зв’язку з довгостроковим службовим 

відрядженням здобувача, який поєднує навчання з роботою; 

- академічна відпустка на строк, що залишився до завершення 

нормативного строку підготовки в аспірантурі – перерва у навчанні, яка може 

надаватись аспіранту, який захистився до закінчення строку підготовки в 

аспірантурі відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії у закладах вищої освіти/наукових установах, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. №261 (зі 

змінами); 

- академічна  відпустка за сімейними та іншими особистими 

обставинами – перерва у навчанні, процедуру надання якої визначає ІПКіК 

НАН України та яка надається здобувачу вищої освіти ступеня доктора 

філософії на підставі його мотивованої заяви; 

- відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина хворіє та 

потребує домашнього догляду, – до досягнення дитиною шестирічного віку, що 

надаються відповідно до закону. 

 

2.3. Надання академічної відпустки оформлюється наказом директора 

ІПКіК НАН України із зазначенням підстави для надання академічної відпустки 

та її термінів. 

 

2.4. Академічна відпустка за станом здоров’я надається здобувачу вищої 

освіти на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії (далі – ЛКК) 

закладу охорони здоров’я (далі – ЗОЗ), який провадить медичне обслуговування 

здобувача (на первинному, вторинному або третинному рівні надання 

допомоги) або співпрацює з надавачем первинної медичної допомоги (далі – 

ПМД), який здійснює медичне обслуговування здобувача. 

 

2.5. Для прийняття лікарями експертного рішення та надання висновку 

до ЛКК подаються запит із ІПКіК НАН України, детальна виписка з історії 

хвороби від ЗОЗ або надавача ПМД, де здійснюється медичне обслуговування 

здобувача, і проводиться його повне медичне обстеження. Під час експертного 



вирішення питання про необхідність надання академічної відпустки за станом 

здоров’я враховуються: строки тимчасової втрати працездатності (більше 

одного місяця впродовж півріччя); специфіка освітнього процесу; можливість 

погіршення здоров’я (перехід гострого захворювання в хронічне, настання 

інвалідності), якщо здобувач продовжуватиме навчання. 

 

2.6. Для вирішення питання про поновлення на навчання здобувача 

вищої освіти ступеня доктора філософії, у якого завершується термін 

академічної відпустки за станом здоров’я, здобувач повинен пройти 

комплексне медичне обстеження у надавача ПМД, де здійснюється медичне 

обслуговування здобувача та, у випадку спостереження за пацієнтом під час 

академічної відпустки в іншому ЗОЗ, подати зазначеному надавачу ПМД 

довідку про стан здоров'я із ЗОЗ, який спостерігав за хворим під час 

академічної відпустки. На підставі цього здобувачу видається висновок ЛКК 

для подання його до ІПКіК НАН України. 

 

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

термін академічної відпустки, здійснюється наказом директора ІПКіК НАН 

України на підставі заяви здобувача, яка подається не пізніше двох тижнів до 

завершення терміну академічної відпустки. У разі академічної відпустки за 

станом здоров’я до заяви додається висновок ЛКК. 

Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії, які до завершення 

терміну академічної відпустки не подали документи для допуску до навчання 

або документи для продовження терміну академічної відпустки, 

відраховуються з ІПКіК НАН України. 

 

2.8. Усі суперечливі питання з приводу надання академічної відпустки 

розглядає керівництво ІПКіК НАН України за участю Ради молодих вчених. 


