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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення «Про порядок повторного вивчення студентами навчальних 

дисциплін» (далі – Положення) розроблено на основі чинних нормативних 

документів, що стосуються організації освітнього процесу у закладах вищої освіти, з 

урахуванням особливостей Європейської кредитно-трансферної системи.  

1.2 Положення регламентує процедуру повторного вивчення навчальних 

дисциплін студентами, які не виконали індивідуальний навчальний план 

семестру/навчального року і при підсумковому контролі отримали від 0 до 24 балів.  

1.3. Кількість навчальних дисциплін, які вивчаються повторно протягом 

семестру, не може перевищувати двох. 

1.4. Повторне вивчення вибіркової дисципліни може бути замінено вивченням 

іншої вибіркової дисципліни відповідного циклу та обсягу.  

1.5. Навчальні дисципліни, що визначені для повторного вивчення, вносяться 

до індивідуального навчального плану студента на наступний семестр. 

1.6. Студентам, у яких абсолютна успішність засвоєння навчального плану за 

підсумками навчального року склала менш 60%, пропонується пройти повний курс 

повторного навчання на даному курсі.  

1.7. Повторне вивчення навчальних дисциплін планується за рахунок власного 

часу студента.  

1.8. Повторне вивчення студентом навчальної дисципліни передбачає 

виконання усіх видів робіт відповідно до робочої навчальної програми.  

1.9. Граничним терміном атестації студента з навчальної дисципліни, яка 

вивчається повторно, має бути останній день тижня, що передує початку заліково-

екзаменаційної сесії поточного семестру. У випадку повторного вивчення навчальної 

дисципліни в останньому семестрі освітніх ступенів бакалавра і магістра атестація 

студента має бути проведена за два тижні до початку роботи Атестаційної комісії.  

1.10. Це Положення не поширюється на академічну заборгованість з 

навчальних дисциплін, вивчення яких передбачено в останньому семестрі 

навчального плану підготовки бакалаврів, магістрів.  

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВТОРНОГО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

2.1. Впродовж першого тижня з початку семестру студент, який має 

заборгованість з навчальної дисципліни, що вимагає повторного вивчення, 

звертається до деканату із заявою на ім’я ректора.  

2.2. Завідувач відповідної кафедри визначає можливості організації повторного 

вивчення дисципліни і призначає викладача, відповідального за його забезпечення. 

Перевага надається викладачу, який проводив заняття з цієї дисципліни у 

попередньому семестрі/році.  

2.3. Викладач, який буде проводити заняття зі студентом (або кількома 

студентами), визначає види занять і контролю відповідно до робочої програми 

навчальної дисципліни та складає план-графік повторного вивчення студентом 

навчальної дисципліни (Додаток 1). Цей план-графік має збігатися з графіком 

викладання та консультацій викладача в поточному семестрі. При складанні плану-

графіку повторного вивчення навчальної дисципліни викладач може вилучити окремі 

види робіт, з яких студент при першому вивчені отримав позитивні оцінки.  



2.4. План-графік повторного вивчення навчальної дисципліни підписується 

студентом та викладачем і затверджується завідувачем кафедри. Заява студента із 

графіком занять подаються декану факультету.  

2.5. На підставі документів, перерахованих у пункті 2.4., декан факультету 

видає розпорядження про організацію повторного вивчення навчальної дисципліни. 

При цьому:  

- якщо студент не атестований в осінньому семестрі, незасвоєна навчальна 

дисципліна переноситься в його індивідуальному плані на весняний семестр, у зв’язку 

з чим декан видає розпорядження;  

- якщо студент не атестований у весняному семестрі, або дисципліна не 

викладається у наступному семестрі поточного навчального року, незасвоєна 

навчальна дисципліна переноситься на осінній/весняний семестр наступного 

навчального року, і в зв’язку з чим декан готує службове подання щодо переведення 

студента на наступний курс з повторним вивченням навчальної дисципліни.  

2.6. Після успішного виконання плану повторного вивчення навчальної 

дисципліни студенту виставляється оцінка у додаткову відомість обліку успішності за 

прийнятою шкалою оцінювання.  

2.7. Студент, який після повторного вивчення навчальної дисципліни отримав 

незадовільну оцінку, має право продовжити ліквідацію академічної заборгованості 

відповідно до існуючого в Університеті порядку, але не пізніше останнього дня 

поточної заліково-екзаменаційної сесії.  

2.8. Студент, який не ліквідував академічну заборгованість у встановлений 

термін, підлягає відрахуванню з Університету.  

2.9. Студент, який впродовж першого тижня нового семестру не подав заяву 

про повторне вивчення навчальної дисципліни та не здав її в рамках додаткової сесії, 

вважається таким, який відмовився від повторного вивчення навчальної дисципліни і 

підлягає відрахуванню з Університету за невиконання навчального плану.  

2.10. Питання зниженої вартості навчання студентів, які не виконали 

навчальний план та повторно вивчають навчальні дисципліни, регулюються ректором 

Університету за поданням декану.  

 

3. КОНТРОЛЬ ПОВТОРНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1. Контроль виконання плану-графіка повторного вивчення навчальної 

дисципліни впродовж всього семестру проводиться викладачем, який відповідає за 

організацію цієї роботи. Протягом семестру (на вимогу деканата та/або кафедри) 

викладач подає на кафедру інформацію про хід виконання (чи невиконання) 

студентом затвердженого індивідуального плану-графіка. 

 3.2. Загальний контроль за реалізацією планів-графіків повторного вивчення 

навчальних дисциплін покладається на завідувача відповідної кафедри.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Завідувач кафедри____________  

____________  
(П.І.П.)  

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПОВТОРНОГО ВИВЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

______________________________________________________ 
 

студента ________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Види роботи Планові 

терміни 

виконання 

Форма 

контролю 

Відмітка про 

виконання 

Максималь

на 

кількість 

балів 

Отримана 

кількість 

балів 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Кількість балів, отриманих за виконання плану-графіку повторного вивчення 

навчальної дисципліни 

 

Кількість балів, отриманих при попередньому вивченні дисципліни  

Екзамен (залік)   

Всього балів   

 


