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1. Загальна частина 

Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості здобувачами 

вищої освіти Східноєвропейського Університету імені Рауфа Аблязова (далі − 

Університет) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 р. № 1556-VII (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 

12.08.2015 року № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації 

права на академічну мобільність», та чинних нормативних документів 

Університету, що визначають порядок організації освітнього процесу. Це 

Положення визначає порядок ліквідації здобувачами вищої освіти академічної 

заборгованості та організаційні засади повторного вивчення навчальних курсів у 

разі одержання за результатами семестрового контролю оцінки «незадовільно». 

Терміни, що вживаються у Положенні: 

- академічна заборгованість – несвоєчасне виконання навчального плану, 

що виникає у здобувачів вищої освіти внаслідок незадовільних результатів 

поточного контролю (результатом якого є недопуск здобувача вищої освіти до 

складання семестрового контролю), або незадовільної оцінки за семестровий 

контроль через низький рівень знань, недбайливе ставлення до навчання, 

пропуски занять; 

- критерії оцінювання – опис того, що особа, яка навчається, повинна 

робити, і на якому рівні, з метою демонстрації досягнень результатів навчання. 

Форми (методи) та критерії оцінювання освітньої компоненти повинні 

відповідати і узгоджуватися з результатами навчання та з формами навчальної 

діяльності, які використовувалися; 

- повторне вивчення навчальних курсів – повторне опанування 

навчальної дисципліни, що передбачене вимогами ЄКТС для здобувачів вищої 

освіти, які за результатами семестрового контролю набрали 1-34 бали і одержали 

незадовільну оцінку F, або за результатами семестрового контролю набрали 35- 

59 балів, одержали незадовільну оцінку FХ і не пересклали академічну 

заборгованість в установленому порядку; 

- форми (методи) оцінювання – сукупність письмових, усних і практичних 

тестів/екзаменів, заліків, що використовуються для оцінювання рівня знань особи, 

яка навчається, і з'ясування досягнень результатів навчання для кожної 

компоненти освітньої програми. 

Академічна заборгованість здобувача вищої освіти з навчальної дисципліни 

виникає, якщо: 

- здобувач вищої освіти за результатами поточного оцінювання одержав від 1 до 

34 балів та не допущений до семестрового контролю; 

- здобувач вищої освіти не з’явився на семестровий контроль і не надав 

відповідного документа щодо виправдання своєї відсутності до деканату протягом 

трьох днів після дати проведення семестрового контролю; 

- за результатами семестрового контролю здобувач вищої освіти отримав оцінку 

«незадовільно» (FX або F). 

 
2. Порядок ліквідації академічної заборгованості 

Здобувач вищої освіти може ліквідувати академічну заборгованість: 

- за умови одержання незадовільної оцінки – FX, пересклавши семестровий 
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- за результатами семестрового контролю здобувач вищої освіти отримав оцінку 

«незадовільно» (FX або F). 

 
2. Порядок ліквідації академічної заборгованості 

Здобувач вищої освіти може ліквідувати академічну заборгованість: 

- за умови одержання незадовільної оцінки – FX, пересклавши семестровий 

контроль (залік, екзамен) в установленому порядку згідно з Положенням про 

поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в СУРА; 

- за умови одержання незадовільної оцінки – F, пройшовши повторне 

вивчення навчальної дисципліни, включно з передбаченими робочою програмою 

поточними формами оцінювання і пересклавши семестровий контроль (залік, 

екзамен), відповідно до критеріїв оцінювання в установленому порядку; 

Здобувач вищої освіти, який не з’явився на екзамен без поважних причин, 

вважається таким, що одержав незадовільну оцінку. 

Здобувач вищої освіти, який не пересклав семестровий контроль (залік, 

екзамен) відраховується з Університету за академічну неуспішність або має право 

на повторне вивчення дисципліни. 

 
3. Організація повторного вивчення дисципліни 

Повторне вивчення навчальних дисциплін для здобувачів вищої освіти, які 

за результатами поточного або семестрового контролю набрали від 1 до 34 балів і 

одержали оцінку F та які за результатами поточного або семестрового контролю 

набрали від 35 до 59 балів і одержали оцінку FХ (в т.ч. внаслідок перескладання), 

в Університеті організується надання додаткових освітніх послуг у формі 

навчальних занять або дистанційного навчання відповідно до Положення про 

організацію та проведення заліково-екзаменаційних сесій та атестації здобувачів 

вищої та/або фахової передвищої освіти з застосуванням дистанційних технологій 

навчання у Східноєвропейському університеті імені Рауфа Аблязова.     

Повторне вивчення навчальної дисципліни здійснюється під керівництвом 

викладача відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Для 

повторного викладання навчальної дисципліни залучаються, як правило, 

викладачі, які попередньо читали даний курс, за умови, що додаткові обсяги їх 

навчальної роботи не перевищують 25% мінімального обсягу навчального 

навантаження або на умовах трудового договору. 

Повторне вивчення навчальної дисципліни може бути організоване за 

дистанційною або заочною формами навчання в канікулярний період або 

протягом першого місяця наступного навчального семестру.  

Здобувач вищої освіти, який отримав позитивну оцінку за результатами 

повторного вивчення навчальної дисципліни (у разі повторного вивчення 

навчальної дисципліни весняного семестру) переводиться на старший курс згідно 
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з наказом, проект якого готує Начальник навчально-організаційного відділу. 

Результати семестрового контролю після повторного вивчення дисципліни 

вносяться до заліково-екзаменаційного листа студента (Додаток 1), та  системи 

«Деканат». 

У разі одержання здобувачем вищої освіти незадовільної оцінки за 

результатами повторного вивчення дисципліни він відраховується з Університету 

за невиконання навчального плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 
 

 

 

Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова 

Заліково- екзаменаційний листок №_______ 
Курс_______  Спеціальність_______________________________________________  Група____________________ 

Навчальна дисципліна____________________________________________________________ (іспит/ залік/ кур.р.) 

____годин за___навчальний семестр 20__ /20__ н.р. Екзаменатор____________________________________ 
                                                                                                                                 вчений ступінь,звання 

Прізвище,ініціали 

студента 

№ залікової 

книжки 

Оцінка Рейтин

говий 

 бал 

Оцінка 

ECTS 

Дата Підпис 

 

 

      

Старший інспектор навчально- організаційного відділу_____________ 
Дата видачі заліково- екзаменаційного листа ”____”________201__  р.     .Заліково- екзаменаційний листок дійсний до ”____”_______20__р. 

Заліково- екзаменаційний листок екзаменатор здає особисто в навчально- організаційний відділ у день приймання іспиту   (заліку). 

Передавати листок через інших осіб категорично забороняється! 

 


