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1.вступ

1.1. Щане Положення запроваджуеться в ВСП> Фаховий економiчний коледжi

Щержавного вищого навчаJIьного закладу <КиТвський нацiональний

економiчний унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана>> (даЛi - КОЛеДЖ) З МеТОЮ

унормування процесу органiзачiТ лiквiдацii стулентами академiчних

заборгованостей, що виникли за результатами пiдсумкового контролю знань

студентiВ (залiкУ (пмк), екзаменУ/екзаменацiйного перегляду, державноi

атестацij).

|.2. Дкадемiчною заборгованiстю (академзаборгованiстю) вважаеться

заборгованiсть, що виникла в студента в результатi вiдсутностi атестацii або

одержання незадовiлъноi оцiнки (Fх або F) за результатами пiдсумкового

контролю знань.

1.3. Неявка студента на семестровий контроль та державну атестацiю

вважасться академзаборгованiстю.

2.здгдльнI положЕння щодо лIквIддцII АкддвмItIних
ЗАБОРГОВАНОСТВЙ

2.1. дкадемiчна заборгованiсть з пiдсумкового семестрового контролю знань

(пмК (залiку), екзамену) лiквiдуеться пiд час сесiй, що органiзуються

вiддiленнями Коледжу згiдно з графiком навчаJIьного проЦеСУ, ЗаТВеРДЖеНОМУ

директором до початку наступного семестру.

2.2. Лiквiдувати академзаборгованiсть дозволяетъся студентам, якi за
Р ' Iтпо'Iо знань з л ) не бiльше двохрезультатами пiдсумкового контролю знань з дисциплlн маютI

незадовiльних оцiнок (академзаборгованостей).

2.3. Стуленти, якi за резулътатами пiдсумкового контролю знань з дисциплiн

маютЬ бiльше двоХ незадовiльних оцiнок (академзаборгованостей)

вiдраховуються з Коледжу.

2.4. ЛiкВiдацiЯ академзаборговаНостi З пiдсумкОвогО контролю знань (залiк,

екзамен)' допускаСться не бiльше'двоХ разiв: одиН раз викЛадачу, другий -
KoMicii, яка створюеться вiддiленням КолеДжу протягом одного року пiсля iT

отримання, kpiM студентiв З i 4-го курсу, якi лiквiдують академзаборговаirостi

за окремим графiком, складеним вiддiленням Коледжу.

2.5. Складання пiдсумкового контролю знань (залiк, екзамен/екзаменацiйний

перегляд) koMicii здiйснюеться за бiлетами (завданням). Резулътати поточного

контролю знань при цьому не враховуються.

2.7. У випадках конфлiктних ситуацiй за мотивованою заявою студента чи

викладача створюеться комiсiя для приймання iспиту (залiку), до якоi входять:

голова цикловоТ KoMiciT (провiдний викладач) i викладачi вiдповiдноi KoMicii,

предстаВники адмiнiстрацiТ, студентськоТ ради та гrрофспiлкового KoMiTeTy,

завiдувача вiддiлення.



2.8. За наявностi поважних причин (хвороба, сiмейнi обставини та iH.), що

документаJIьно пiдтверлженi, окремим студентам за поданням завiдувача

вiддiлення HaKitзoM по коледжу може встановлюватись iндивiдуальний графiк

складання iспитiв (залiкiв) або лiквiдацii академiчноi заборгованостi тривалiстю
не бiльше мiсяця пiсля закiнчення зимовот екзаменацiйноi cecii, а пiсля лiтньот

екзаменацiйноТ cecii - до шочатку нового навчального року. Якщо цей TepMiH

(не бiльше одного мiсяця) с недостатнiм для виконання iндивiдуального

графiка, розглядаеться питання гIро надання студенту академiчноi вiдпустки або

повторного курсу навчання.

2.9. Графiк лiквiдацiI стуленIами академiчноi заборгованостi мас бути вчасно

складений завiдувачами вiддiлень i доведений до вiдома викладачiв, якi

братимуть участь у цiй процедурi, та узгоджений з графiком ixHix вiдпусток.

2,|0. Студент, який не склав пiдсумкового контролю знань KoMicii

вiдраховусться з Коледжу.
2.1|. Лiквiдацiя академзаборгованостi з державноТ атестацii, допускастъся
повторно в наступний TepMiH роботи державноТ KoMicii протягом наступних
трьох poKiB.

2.|2. Порядок лiквiдацii академiчноТ заборгованостi з€lJIежить вiд пiдсумковоi
оцiнки знань студента.

3.ПОРЯДОК ЛIКВIДАЦII АКАДВМIIIНИХ ЗАБ О РГОВАНОСТЕЙ З

ДИСЦИПЛIН, ФОРМОЮ ПIДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ, З
яких € зАлIк

3.1. Удисциплiн навчzlJIьного плану пiдсумкового оцiнювання знань студентiв

здiйснюсться за результатами поточного контролю знань (залiку).

3.2. Стуленти, якi за результатами поточного контролю знань одерж€tли (не

зараховано)), зобов'язанi написати заяву завiдуючому вiддiленню на

перескладання залiку викладачу, який читав курс.

3.3. Якщо студент не пересклав залiк викладачу, BiH зобов'язаний написати
a.

мотивовану заяву на повторне перескладання залlку комlс11, яка створюстъся

завiдуючим вiддiленням.
З.4. Стуленти, якi за результатами поточного контролю отримали незадовiльну
оцiнку <<2>> i не пройшли вчасно здавання дисциплiни, вiдраховуються з

коледжу.

4.ПОРШОК ЛIКВIДАЦII АКАДЕМIЧНИХ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ З

дисципл[но Формою пIдсумкового контролю з якихý
ЕКЗАМЕН/ЕКЗАМВНАЦlЙНИЙ ПЕРЕГЛЯД

4.1. З нормативних дисциплiн навчаJIьного плану пiдсумкове оцiнювання рiвня
знань студентiв здiйснюсться за результатами поточноi успiшностi та екзамену.



4.2. Студентио якi за результатами поточноТ успiшностi та

екзамену/екзаменацiйного перегляду отримали незадовiльну оцiнку ((F)),

зобов'язанi самостiйнО вивчитИ дисциплiнУ i написати заяву завiдувачу

вiддiленням на повторне складання екзамену викладачу. . ;

4.3. Стуленти, якi за результатами самостiйного вивчення дисциплlни одерж€tли

незадовiЛьну оцiНку (<FХ> або <F>), зобов'язанi написати заяву завiдуючому

вiддiленням на останне перескладання пiдсумкового оцiнювання знанъ KoMicii,

яка створюсться завiдуючим вiддiленням.

4.4. Студенти, якi за результатами поточнот успiшностi та екзамену отримали

незадовiльну оцiнку <FХ>, мають право не перескладати екзамен викладачевi,

що читав курс, а написати заяву про остаточне перескладання екзамену koMicii.

5.поршок лIквIддцII дкддвмtrIних зАБорговАностЕЙ з

дЕржАвноi АтвстАцIi

5.1, Щержавна атестацiя студентiв проводиться у формi складання державних

екзаменiв з нормативних дисциплiн професiйноi пiдготовки, якi визначенi

освiтньо-професiйною програмою пiдготовки фахiвця.

5.2. Дкадемзаборгованiсть з державноi атестацii з'являеться у випадках, коли

студент не е атестованим через Те, що результати складання державних

екзаменiв не вiдповiдають вимогам рiвня атестацii.

При цьОМ}l в разi одержання незадовiльноI оцiнки з однiсТ дисциплiни

державного екзамену (при складаннi окремо декiлькох диециплiн), студент не

позбавляеться права продовжувати складати державнi екзамени з iнших
р

дисциплlн у термlни, встановлен1 розкладом.
5.з. дкадемзаборгованiсть з державнот атестацii виникас також, якщо студент

на з'явився на засiданнi державноi koMicii для складання екзаменiв.

5.4. Стуленти, якi маютъ академзаборгованiсть з державноТ атестацii, мають

право на повторну атестацiю в наступний TepMiH роботи державноi koMiciT

протягом наступних трьох poKiB.

5.5. Перескладання академзаборговiностi з комплексних державних екзаменiв

за фахом здiйснюсться за бiлетами. Результати поточноi успiшностi при цьому

не враховуються.
5.6. .Студент, який мае академiчну заборгованiсть з держаВноi атесТацii пО

закiнченнi TepMiHy навчання за певним ступенем освiти одержу€ академiчну"

довiдку встановленого зразка.

б.ВIДРДХУВДННЯ СТУДЕНТIВ З КОЛЕДЖtУ ЗА НАЯВНI АКАДЕN{IЧНI
ЗАБОРГОВАНОСТI

за академiчну заборгованiсть (за поданням завiдуючого вiддiленням та

наказом директора) вiдраховуються з Коледжу:



I

6.1. Стуленти, якi за результатами пiдсумкового контролю знань з дисциплiн
мають бiльше двох академiчних заборгованостей;
6.2. Студенти, якi мають академiчну заборгованiсть пiсля повторного
ПерескЛаДаннЯ пiДсУмкоВоГо коНТролЮ ЗнаНЬ (залiк, екзамен) KoMicii; 

'

6.3. Стуленти, якi мають академiчну заборгованiсть з державноi атестацii.
вiдрахований студент отримуе академiчну ловiлку встановленого зразка

iз зiвначенням: отриманих оцiнок та заг€IJIьного планового часу вивченнrI
кожноi з дисциплiн.

7:ПОРЯДОК ЛIКВIДАЦII АКАДЕМIЧНИХ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ З
дЕр}ItАвноi пцсумковоi АтЕстАцIi з прЕдмЕтIв, якI

виносяться нА зовнIшн€ нЕзАлЕ)ItнЕ оцIнювАння (зно)

7.1. Стуленти, якi отримали 1-З бали за результатами зовнiшнього незаJIежного
оцiнюваНня хоча б з одного навч€lJIьного предмета, вiДраховуються iз коледжу
(вiдповiднО дО роздiлУ II пунктУ 17 <Порядку проведення державноТ
пiдсумковоi атестацii>>, що затверджений Наказом мону вiд 07 грудня 2018
рокУ J\b1369,зареестроВаниЙ в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 02 сiчня 20lg року)
7.2. Вiдрахованi студенти отримують документ про повну заг€Lлъну середню
ocBiTy та академiчну довiдку.

8.ВIДРАХУВАННЯ СТУДВНТIВ IЗ КОЛЕДЖУ ЗА НАЯВНI
АКАДЕМIЧНI ЗАБ ОРГОВАНОСТI

за академiчну заборгованiсть (за поданням завiдувача вiддiлення тар,Ёаказом директора) вiдраховуеться iз коледжу:
8.1. Студенти, якi за результатами пiдсумкового контролю знань з дисциплiн
мають бiльше чотирьох академiчних заборгованостей.
8.2. Студенти, якi мають академiчну заборгованiсть пiсля повторного
перескладаннЯ пiдсумкового семестрового контролю (залiку, екзамену) KoMicii.
8,з, Студенти, якi за результатами пiдсумкового контролю отримЕLли
незадовiльну оцiнку <<2>> i не проРшли вчасно повторного вивчення (здавання)
дисциплiни.
8,4, Студенти, якi не лiквiдували академiчну заборгованiсть з дисциплiн до
закiнченНя навчаНня на певномУ освiтньо-квалiфiкацiйпоrу piBHi.
8.5. СтуДенти, якi маюТь акадеМiчну забОр.о"u"i.r" . д.р*Ьйоi атестацii.

9.поряДок виЗнАчвння АкАдЕмгtlноi гrзницr
9. 1. Визначення академiчноТ рiзницi.

9.1.1. Академiчна рiзниця - че розбiжнiсть мiж
яким студент навчався i за яким студент навчався
фаховоi пер9двищоТ освiти.

навчальними планами, за
для одержання вищоТ та

9.I.2. Академiчна рiзниця визначаеться на
плану коледжу певного напряму пiдготовки

пiдdтавi порiвняння навч€Lльного
(спецiальностi) та академiчноi



довiдкИ у випадКу поновЛення на навчання або у випадку переведення, виданоi
за попереднiм мiсцем навчання претендента.

9.1.З. Академiчна рiзниця виникае у випадках,
або, що надае студент/претендент:

вiдсутнi норматиВнi дисциплiни, що передбаченi дiючим навч€}JIьним
планом i вивчалися на попереднiх курсах вiдповiдно до вимог гаJIузевих
стандартiв;

базовими для здобуття певного
фаху (професiйного спрямування) ;

коли в академiчнiй довiдцi

1в
(вiдмiннiсть становить бiлъше нiж половина кредиту СКТС);

невiдповiдностi форм пiдсумкового контролю з дисциплiни (залiк -

1 0.порядок склАдАння АкАдЕмIчноi рIзницr
10.1. особа, якiй визначена академiчна рiзниця, мае лiквiдувати iT, як правило,
до початку занять у ceMecTpi на деннiй формi навчання.
10,2, осНовноЮ формоЮ оволодiН* ,u".r-ьниМ матерiалом пiд час лiквiдацii
академiчноТ рiзницi е самостiйна робота.
10,з, Викладачi вiддiленъ, за якими закрiпленi дисциплiни, що складають
аКаДеМiЧНУ РiЗНИЦЮ, НаДаЮТЬ необхiднi навчально-методичнi вказiвки та
рекомендацii для самостiйноi роботи, забезпечують достатнiй piBeHb
консультативноТ допомоги.

1 1.ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛIН
Гt, t, Перезарахування навч€lJIъних дисциплiн проводиться на пiдставiпорiвняння навчаJIьного плану Коледжу певного напряму пiдготовки(спецiальностi)опп та академiчноi довiдки, що надае претендент.
|1,2, Рiшення щодо перезарахування навчалъних дисциплiн може бути
прийнято за умов, якщо:

- назвИ навчаJIьНих дисциплiн iдентичнi або мають незначну стилiстичну
ВiДМiННiСТЬ, €tJIе ОбСЯГИ Та зр,tiстова частина навчаJIьних програм не
вiдрiзняються;

- загальний обсяг годин, вiдведених на вивчення дисциплiни, та кiдъкiстъ
кредитiв, якi може одержати студент за опанування кУРсУ, не менший, нiж
передбачений г€L,Iуз евим стандартом освiти;

- форми пiдсумкового контролю з дисциплiн однаковi i семестрова
атестацiя зарахована як зd нацiональною шкалою; так i за шкалою Сктс.При цьому при перезарахуваннi
дисциплiн:

фор' пiдсумкового контролю з

- екзамен, складений у закладi освiтИ, ДQ навчався студент, може бути
зарахований як залiк з вiдповiдною оцiнкою за шкалою еКТС;



залiк, якщО BiH буВ оцiнений за шкалою еКТс, може бути зарахованийяк iспит з вiдповiдною оцiнкою за шк€цIою ектс та переведенням внацiональну шк€tJIу.
11'З' ПРИ ПеРеЗаРаХУВаННi ДИСЦиплiни зберiгасться ранiше здобута гrьзитивнаоцiнка рiвня знань студента. За необхiднЁстi оцiнка приводиться до дiючоi вколеджi шкали оцiнювання.
ll'4, Пр" перезарахуваннi навчаJIьних дисциплiн до навчальноi карткиатудента вносяться: н€вва дисциплiни, загалъна кiлъкiстъ годи н/кредитiв, оцiнката пiдстава щодо перезарахування (номер академiчноТ довiдки, залiковоТкни){iки, диплома тощо), Претендент на переведення чи поновлення у складiстудентiВ мае праВо вiдмовИтисявiд перезuрu"у"u"ня дисциплiни, якщо його невлаштовус отримана ранiше оцiнка, ...ппuдu.и iT як академiчну рiзницю абовивчати повторно.

l 2, 1' Змiни," 
^11J":.,#"rT.:*:,*T#"J#J#;t#"rT;*."Ж}^*, тазатверджуються педагогiчною радою Вiдокремленим структурним пiдроздiлом<<Фаховий економiчний поп.д* !ержавнЪгО вищогО навчального закладу<КИiЪСЬКИЙ НаЦiОНаЛЬНИй економiч"rЙ у"Ь.|ситет iMeHi вадима гетьмано>

погодхtЕно
iм.В.Гетъмана)

Голова методичноi ради
Коледжу ВСП (ФЕк ДВНЗ (кНЕУ iм.В.ГетьманD)

р

20n


