
 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 
 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Н А К А З 
 

від 11 жовтня 2021 р.     м. Суми   №0925-І 
 

 

Щодо поновлення на навчання здобувачів  

вищої освіти, яким надано академічну  

відпустку, на місця, що фінансуються за рахунок  

коштів державного (регіонального) бюджету 

 

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 11.09.2020 №1/9-523, 

здобувач освіти, що знаходиться у академічній відпустці, не втрачає право на здобуття вищої 

освіти за рахунок видатків державного (регіонального) бюджету. За відсутності таких місць 

для відповідної спеціальності заклад вищої освіти може здійснити перерозподіл місць 

державного (регіонального) замовлення за рахунок інших спеціальностей відповідного курсу 

за дозволом державного (регіонального) замовника. У той же час мають місце випадки 

відсутності таких місць на час вирішення відповідного питання. З метою вдосконалення 

механізмів забезпечення повернення здобувачів вищої освіти, які навчалися на місцях, що 

фінансуються за рахунок коштів державного (регіонального) бюджету, на вакантні місця цієї 

ж категорії 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Деканам факультетів, директорам інститутів, ЦППО, ЦЗДВН: 

а) здійснювати постійний контроль строків завершення академічних відпусток осіб, які 

здобувають вищу освіту за рахунок видатків державного (регіонального) бюджету; 

б) забезпечувати резервування вакантного місця, що фінансується за рахунок державного 

(регіонального) бюджету, за спеціальністю з урахуванням навчального року, в якому 

планується повернення з академічної відпустки здобувача вищої освіти відповідної 

категорії; 

в) за відсутності вакантних місць державного (регіонального) замовлення відповідної 

спеціальності резервувати вакантні місця державного (регіонального) замовлення за 

іншими спеціальностями факультету (інституту, центру) та своєчасно надавати до відділу 

бенчмаркінгу та статистики пропозиції щодо перерозподілу місць державного 

(регіонального) замовлення, зокрема й інформацію щодо відсутності такої можливості. 

2. Відділу бенчмаркінгу та статистики опрацьовувати звернення відповідно до п. 1в цього 

наказу та надавати до ректорату узгоджені з відповідними структурними підрозділами 

пропозиції щодо перерозподілу місць державного (регіонального) замовлення, зокрема і між 

спеціальностями різних факультетів (інститутів, центрів), без зміни або зі зміною форми 

здобуття освіти та ініціювати відповідне звернення до МОН України. 

 

 

 



2 

 

3. У разі відсутності вакантного місця, що фінансується за рахунок державного 

(регіонального) бюджету, деканам факультетів, директорам інститутів, ЦППО, ЦЗДВН 

ініціювати поновлення на навчання здобувачів вищої освіти, які навчались на місцях, що 

фінансуються за рахунок коштів державного (регіонального) бюджету та яким надано 

академічну відпустку, на місця цієї категорії з перевищенням обсягу державного замовлення 

та послідуючим моніторингом відділом бенчмаркінгу та статистики появи вакантних місць та 

реалізацією при цьому механізмів, що виражені пп. 1, 2 цього наказу . 

4. До затвердження відповідної загальнодержавної нормативно-правової бази щодо 

поновлення здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, які навчались на 

місцях, що фінансуються за рахунок коштів державного (регіонального) бюджету та яким 

надано академічну відпустку, поновлювати на місця цієї категорії без застосування процедури 

перерозподілу місць державного (регіонального) замовлення між спеціальностями. 

5. Відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю довести цей наказ в 

електронному вигляді до відома деканів факультетів, директорів інститутів, ЦППО, ЦЗДВН, 

ЦПКВК, НОУ, ВБС, проректорів Сергія ЛЄОНОВА, Інни ШКОЛЬНИК. 

 

 

Ректор                                                                                         Василь КАРПУША 
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Начальник ВБС 
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Перший проректор 
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Директор ДРП 

 

__________________ Дмитро ЦИГАНЮК 

 

 


