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Обговорено  та  схвалено  на  засіданні  вченої  ради  Національного

університету  «Запорізька  політехніка»  (протокол  від  30.08.2019 р. №  1).

Надано чинності наказом ректора від 30 серпня 2019 р. № 240.

Порядок  продовження навчання осіб, які навчалися у закладах вищої

освіти,  що  розташовані  у  населених  пунктах,  на  території  яких  органи

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження / Укладачі: 

В.Г.  Прушківський,  C.Т.  Яримбаш,  В.Л.  Грешта,  А.В.  Пархоменко,  С.І.

Шило,  О.О.  Каплієнко,  О.В.  Коваленко,  О.В.  Лапкіна,  П.В.  Сахно,  О.М.

Стеценко, Н.Л. Ніколаєва, О.В. Савельєва, Є.О. Фасоль, О.В. Шепель, Л.М.

Шило, 

О.С.  Калюжна.  -  Запоріжжя:  Навчальний  відділ,  Навчально-методичний

відділ, НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 4 с.

Укладачі: В.Г. Прушківський, перший проректор
С.Т. Яримбаш, проректор з НПР і ВС
В.Л. Грешта, керівник навчального  відділу
А.В. Пархоменко, керівник навчально-методичного відділу
С.І. Шило, заступник керівника НВ
О.О. Каплієнко, заступник керівника НВ
О.В. Коваленко, заступник керівника НМВ
О.В. Лапкіна, методист І кат. НВ
П.В. Сахно, методист І кат. НВ
О.М. Стеценко, методист І кат. НВ
Н.Л. Ніколаєва, методист І кат. НВ 
О.В. Шепель, методист І кат. НМВ 
Л.М. Шило, методист І кат. НМВ
О.С. Калюжна, методист І кат. НМВ
О.В. Савельєва, методист ІІ кат. НВ
Є.О. Фасоль, методист НВ



1. Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у закладах вищої

освіти,  що  розташовані  у  населених  пунктах,  на  території  яких  органи

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (далі-Порядок)

розроблений  відповідно  до  наказу  МОН України  від  19.01.17  р.  № 74  та

визначає  механізм  продовження  навчання  осіб,  які  навчалися  у  закладах

вищої освіти, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (далі - особа).

2. Для  продовження  навчання  у  Національному  університеті

«Запорізька політехніка»  (із збереженням спеціальності, освітньої програми

(спеціалізації) особа зараховується на навчання шляхом поновлення.

Поновлення дозволяється здійснювати лише на курс, за яким містяться

дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі - ЄДЕБО).

Ректор Національного університету «Запорізька політехніка» має право

організовувати  додаткову  сесію  з  метою  ліквідації  академічної

заборгованості та переведення особи на наступний курс.

3. Поновлення  на  навчання  дозволяється  здійснювати  на  підставі

наданого  особою  оригіналу  (копії)  залікової  книжки  (індивідуального

начального плану).

У  разі  відсутності  у  студента  оригіналу  (копії)  залікової  книжки

(індивідуального  начального  плану)  до  заяви  на  поновлення  до  НУ

«Запорізька політехніка» додаються копія документа, що посвідчує особу, та

інформація  про  навчання  (курс,  рік  навчання,  спеціальність (освітню

програму),  яка  має  відповідати  даним  в  ЄДЕБО.  У  такому  разі  для

встановлення  рівня  знань,  якими  володіє  студент,  з  певної спеціальності

(освітньої  програми) Національний  університет «Запорізька  політехніка»

проводить  процедуру  атестації  з  необхідних  програмних  дисциплін  за

наступним порядком:

– перелік дисциплін, які підлягають атестації,  та графік їх складання

визначаються відповідним деканатом НУ «Запорізька політехніка»;



– атестація  здійснюється  комісією,  що  складається  не  менше  ніж  з

трьох осіб. Головою комісії, як правило, є завідувач кафедри; 

– результати  атестації  фіксуються  в  індивідуальному  навчальному

плані та екзаменаційних відомостях. Атестація проводиться, як правило, до

початку навчання.

4. Будь-які  документи  про  освіту,  видані  у  населених  пунктах,  на

території  яких  органи  державної  влади  тимчасово  не  здійснюють  свої

повноваження, є недійсними.

5. Поновлення  осіб  здійснюється  в  межах  вакантних  місць

ліцензованого  обсягу  за  спеціальностями,  освітніми  програмами

(спеціалізаціями) відповідно  до  переліку  спеціальностей,  освітніх  програм

(спеціалізацій), за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного

року набору.

6. Особи  мають  право  бути  поновленими  на  місця  державного

замовлення за умови наявності таких вакантних місць.

7. Якщо особа не відрахована  із  закладу вищої  освіти за  попереднім

місцем  навчання  в  установленому  порядку,  ректор  НУ  «Запорізька

політехніка»  звертається  до державного  підприємства  «Інфоресурс»  щодо

надання технічної можливості для оформлення наказу про відрахування.


