
 

 

 



 

1. Вступ 

 

1.1. Даний порядок запроваджується у Червоноградському 

гірничо-економічному фаховому коледжі (далі Коледж) з метою унормування 

процесу організації ліквідації студентами академічних заборгованостей, що 

виникли за результатами підсумкового контролю знань студентів 

диференційованого заліку, екзамену, державної атестації). 

1.2. Академічною заборгованістю (академзаборгованістю) вважається 

заборгованість, що виникла у студента в результаті відсутності атестації або 

одержанні незадовільної оцінки, недопущення до екзаменів в результаті не 

виконання всіх видів робіт, за результатами підсумкового контролю знань. 

1.3.   Неявка студента на семестровий екзамен та державну атестацію вважається 

академзаборгованістю. 

2. Загальні положення щодо ліквідації академічних заборгованостей 
 

2.1. Академзаборгованість з підсумкового семестрового контролю знань 

(диференційованого заліку, екзамену) ліквідується в терміни: 

 за перший семестр, в період зимових канікул; 

 за другий семестр, протягом двох тижнів після початку нового навчального 

року. 

2.2. Ліквідувати академзаборгованість дозволяється студентам, які за 

результатами підсумкового контролю знань з дисциплін мають не більше двох 

незадовільних оцінок (академзаборгованостей). 

2.3. Студенти, які за результатами підсумкового контролю знань з дисциплін 

мають більше двох незадовільних оцінок (академзаборгованостей) 

відраховуються з Коледжу в індивідуальному порядку. 

2.4. Ліквідація академзаборгованості з підсумкового семестрового контролю 

знань (диференційованого заліку, екзамену, практики, курсової роботи, 

курсового проекту) допускається не більше двох разів: один раз викладачу, 

другий — комісії, яка створюється завідувачем відділення та затверджується 

директором Коледжу. Складання підсумкового контролю комісії відбувається 

виключно за мотивованою заявою студента. До складу комісії входять: завідувач 

відділення, голова циклової комісії, викладачі з даної дисципліни. Не 

допускається присутність викладача, який викладав дану дисципліну у 

відповідного студента. 

2.5. Складання підсумкового семестрового контролю (диференційованого 

заліку, екзамену) комісії здійснюється за білетами, заліковими завданнями. 

2.6. Студент, який не склав підсумкового семестрового контролю комісії 

відраховується з Коледжу. 



 

2.7. Ліквідація академзаборгованості з державної атестації допускається 

повторно в наступний термін роботи державної комісії протягом наступних 

трьох років. 

3. Порядок ліквідації академічних заборгованостей з  дисциплін, формою 

підсумкового контролю  з яких є диференціальний залік 

 

3.1. Студенти, які за результатами диференційованого заліку одержали оцінку 

«незадовільно», зобов’язані здати залік викладачу у визначенні в даному 

Положенні терміни. Якщо студент не пересклав диференційований залік 

викладачу, то він складає залік при комісії, яка створюється завідувачем 

відділення та затверджується директором Коледжу. 

4. Порядок ліквідації академічних заборгованостей з  дисциплін, формою 

підсумкового контролю  з яких є екзамен   

 

4.1. Студенти, які за результатами поточної успішності та екзамену отримали 

незадовільну оцінку, мають право повторно складати екзамен один раз 

викладачу, другий - комісії, яка створюється завідувачем відділення та 

затверджується директором коледжу. 

4.2. Повторне складання екзамену відбувається у визначенні в даному 

Положенні терміни. 

5. Порядок ліквідації академічних заборгованостей з державної атестації 

5.1. Державна атестація студентів проводиться згідно навчального плану у 

формі складання комплексного державного екзамену із нормативних дисциплін 

та у формі захисту дипломного проекту. 

5.2. Академзаборгованість з державної атестації з’являється у випадках, коли 

студент є не атестованим через те, що результати складання державних 

екзаменів або захисту дипломного проекту не відповідають вимогам рівня 

атестації. 

5.3. Академзаборгованість з державної атестації виникає також, якщо студент 

не з’явився на засідання державної комісії для складання екзаменів або захисту 

дипломного проекту. 

5.4. Студенти, які мають академзаборгованість з державної атестації, мають 

право на повторну атестацію в наступний термін роботи державної комісії 

протягом наступних трьох років. 

5.5. Перескладання академзаборгованості з державних екзаменів здійснюється 

за білетами. Результати поточного контролю при цьому не враховуються. 



 

5.6. У випадках, коли захист дипломного проекту визнається незадовільним, 

державна комісія встановлює чи може студент подати на повторний захист ту 

саму роботу з певним доопрацюванням, чи він повинен опрацювати нову тему, 

визначену випусковою цикловою комісією. 

5.7. Студент, який має академічну заборгованість з державної атестації по 

закінченні терміну навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем 

одержує академічну довідку встановленого зразка. 

5.8. Студенти, які отримали під час державної підсумкової атестації оцінки «1», 

«2», «3» допускаються до повторної атестації, яка проводиться у визначені в 

даному Положенні терміни. 

   Студенти, які хворіли під час проведення державної підсумкової атестації 

зобов’язанні подати медичну довідку, на підставі якої їм надається право пройти 

атестацію у визначені в даному Положенні терміни. 

 Студенти, які не з’явилися на державну підсумкову атестацію без 

поважних причин вважаються такими, що не пройшли атестацію. 

 Для ліквідації заборгованості з державної підсумкової атестації 

складається комісія, до якої входять голова відповідної державної атестаційної 

комісії та викладачі з даних дисциплін. 

 

6. Терміни ліквідації академічних заборгованостей студентів 

 

6.1. Ліквідація академічної заборгованості здійснюється в двотижневий термін 

після зимової сесії та до початку навчального року після літньої сесії. 

 Академічна заборгованість ліквідується за окремим розкладом. 

 Студент, який з поважної причини не з’явився на семестровий контроль, 

зобов’язаний повідомити завідувача відділення про свою відсутність. 

6.2. Студенти, які за результатами підсумкового семестрового контролю 

(диференційованого заліку чи екзамену) одержали оцінку «незадовільно», 

ліквідують академзаборгованість з державної атестації згідно цього Положення. 

6.3. Студенти, які мають академзаборгованість з державної атестації, мають 

право на повторну атестацію в наступний термін роботи держаної комісії 

протягом наступних трьох років. 

7. Відрахування студентів з коледжу за наявні академічні заборгованості 

 

 За академічну заборгованість (за поданням завідувача відділення) 

відраховуються з Коледжу: 

7.1. Студенти, які за результатами підсумкового контролю знань з дисциплін 



 

мають більше двох академічних заборгованостей; 

7.2. Студенти, які мають академічну заборгованість після повторного 

перескладання підсумкового семестрового контролю (диференційованого 

заліку, екзамену) комісії; 

7.3. Студенти, які мають академічну заборгованість з державної атестації. 

7.4. Студенти, які отримали під час повторної державної підсумкової атестації 

незадовільні оцінки відраховуються з Коледжу. 


