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 1. Академічна заборгованість студента з навчальної дисципліни 

виникає, якщо: 

- студент не з’явився на семестровий екзамен і не надав відповідного 

документа щодо виправдання своєї відсутності до деканату факультету 

протягом трьох днів після дати проведення відповідного екзамену; 

- за результатами підсумкової атестації має оцінку «незадовільно» («FX» 

або «F» ). 

 2. Порядок ліквідації академічної заборгованості встановлюється 

відповідно до отриманих оцінок: 

 1) якщо студент за підсумковий контроль (МКР+ФКР+поточні завдання) 

набрав 1-34 бали, то він обов’язково повторно прослуховує дисципліну в 

наступному році з оплатою згідно з кошторисом; 

 2) якщо студент за підсумковий контроль (МКР+ФКР+поточні завдання) 

одержав 35-59 балів, він має право скласти повторно ФКР комісії, яку визначає 

декан, згідно з поданою доповідною завідувача кафедри  та заяви студента. 

Оцінювання цього підсумкового контролю (складання ФКР мовою того предмета, 

якою викладався) здійснюється за оцінкою поточної ФКР і замінюється на 

попередню ФКР. Студент може повторно скласти ФКР комісії не більше ніж з 

двох предметів. Повторне складання підсумкового контролю оплачується згідно з 

кошторисом.  

 Підсумкова оцінка з дисципліни "незадовільно" чи "не зараховано" в 

"Індивідуальному навчальному плані" студента не виставляється. У транскрипті 

виставляються всі прослухані предмети та їх результати в т.ч. незадовільні оцінки. 

 3. Для ліквідації академічної заборгованості (перескладання ФКР або 

МКР) студент подає заяву на перескладання екзамену в тест-центр, дата 

проведення якого визначається деканатом (як правило в кінці семестру). 

 4. Повторне вивчення навчальної дисципліни надається студентам, 

які прослухали навчальну дисципліну в повному обсязі, але не виконали 

без поважних причин обов’язкового обсягу навчальної роботи, 

передбаченого робочою програмою і отримали підсумкову оцінку «F» (1-

34 бали). 

 5. Освітні послуги з повторного вивчення навчальної дисципліни 

надаються студенту у формі повторного курсу за його заявою. Додатково 

може організовуватись також повторне проходження практики. 

 6. Повторне вивчення дисципліни може бути організоване в 

канікулярний період до початку наступного семестру. 

 7. Для організації повторного вивчення навчальної дисципліни 

студент до завершення поточної підсумкової атестації подає заяву 

встановленого зразка  до деканату факультету. 

 8. Студент, який не подав заяву про організацію повторного 

вивчення навчальної дисципліни до початку семестру без поважних 

причин, вважається таким, який відмовляється від повторного вивчення 



навчальної дисципліни і підлягає відрахуванні як студент, який повторно 

не склав екзамен (залік). 

 9. Заява про організацію повторного вивчення навчальної 

дисципліни розглядається деканом факультету,  і при позитивному рішенні 

студент отримує дозвіл на  повторне вивчення навчальної дисципліни.. 

 10. Для повторного вивчення дисципліни можуть створюватися 

окремі групи в межах інституту, про що видаються накази ректора. 

 

 

 

 

Проректор з навчально-методичної  

роботи                Л.І.Кондратенко 

 

 

 

 

 

 

 

 


