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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Академічна заборгованість з певної навчальної дисципліни або 

іншої освітньої компоненти виникає в разі одержання здобувачем вищої освіти 

(далі - здобувач) Таврійському державному агротехнологічному університеті 

імені Дмитра Моторного (далі – Університет) незадовільного балу (оцінки) за 

результатами підсумкового оцінювання. 

1.2 Здійснення ліквідації академічних заборгованостей з навчальних 

дисциплін та інших освітніх компонент у здобувача університету, які 

навчаються за кредитно-модульною системою, регламентується даним 

Положенням. 

1.3 Здобувачі, які отримали не більше двох незадовільних підсумкових 

оцінок FХ (від 35 до 59 балів) з навчальних дисциплін та інших освітніх 

компонент за семестр, дозволяється ліквідувати академічні заборгованості до 

початку наступного семестру. 

1.4 Для ліквідації академічної заборгованості з навчальної дисципліни 

або іншої освітньої компоненти здобувач зобов’язаний після завершення 

екзаменаційної сесії подати власну заяву на ім’я декана факультету (керівника 

ННІЗУП) та отримати направлення встановленого зразку  

(додатки 1, 2) для ліквідації даної академічної заборгованості. 

1.5 Здобувачі, які набрали за результатами поточного і підсумкового 

контролю від 0 до 34 балів, тобто отримали хоча б одну оцінку F за семестр, або 

не ліквідували усі академічні заборгованості до початку наступного семестру - 

відраховуються з університету за невиконання навчального плану. 

1.6 За наявності поважних причин у здобувача (наприклад, навчання за 

програмою подвійного диплому), що документально підтверджено, наказом 

ректора університету може бути продовжений термін семестрового контролю 

та встановлюватись індивідуальний графік ліквідації академічної 

заборгованості. 

1.7 Якщо відведений термін є недостатнім для виконання 

індивідуального графіка, деканом факультету (керівником ННІЗУП) 



розглядається питання про надання здобувачу академічної відпустки або 

повторного курсу навчання. 

1.8 Здобувачу університету дозволяються зробити не більше двох спроб 

ліквідації академічної заборгованості: один раз ведучому викладачу з 

дисципліни, другий - комісії з ліквідації академічної заборгованості, яка 

створюється розпорядженням декана факультету (керівника ННІЗУП). 

1.9 До складу комісії з ліквідації академічної заборгованості у складі 

трьох осіб входять: завідувач відповідної кафедри, викладач, який викладав у 

здобувача навчальну дисципліну або інший освітній компонент, а також 

провідний викладач кафедри відповідного профілю. 

1.10 Рішення комісії з ліквідації академічної заборгованості є 

підсумковою семестровою оцінкою з навчальної дисципліни або іншої 

освітньої компоненти, яка фіксується у електронному журналі за національною 

шкалою та ЄКTС. 

 

2. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ  

ЗІ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 

 

2.1 Здобувач, який не виконав та не відпрацював лабораторне, практичне 

або семінарське заняття певного змістового модуля, не допускається до 

складання ПМК і вважається таким, що має академічну заборгованість. 

2.2 Недопущення здобувача до контрольного заходу з певної навчальної 

дисципліни або іншої освітньої компоненти, не може бути причиною 

недопущення його до контрольних заходів з інших дисциплін та освітніх 

компонент. 

2.3 Відпрацювання здобувачем лабораторного, практичного або 

семінарського заняття, а також захист цієї роботи, здійснюється під 

керівництвом викладача у час передбачений затвердженим графіком 

консультацій. 

2.4 Здобувач отримує лист-направлення встановленого зразку  

(додаток 1)  та допуск до складання ПМК лише у разі виконання всіх видів 



навчальної роботи з даної навчальної дисципліни. 

2.5 Здобувач, який має допуск до складання ПМК, але не з'явився в день 

і час його проведення з поважних причин (підтверджених документально), 

призначається інший термін проведення ПМК з дозволу декана факультету. 

2.6 Перескладання позитивних оцінок за підсумками лабораторних, 

практичних, семінарських занять та ПМК на підвищену оцінку не допускається. 

У разі незгоди здобувача із оцінкою, здобувач має право подати апеляцію 

відповідно до «Положення про апеляцію результатів оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти ТДАТУ». 

2.7 Здобувачі, які без поважних причин, пропустили ряд занять і вчасно 

не опанували відповідну дисципліну в повному обсязі, після виконання вимог 

зазначених у п.2.3, з дозволу декана факультету (керівника ННІЗУП) та листом-

направленням встановленого зразку (додаток 1) призначається інший термін 

проведення ПМК. У цьому випадку, максимальна кількість балів за змістовий 

модуль, яку може отримати здобувач, не може перевищувати мінімальної 

кількості балів за даний змістовий модуль. 

2.8 Здобувачі, які перебували за кордоном за програмою академічної 

мобільності або на практиці та вчасно не опанували відповідні компетентності з 

дисципліни, зобов`язані написати заяву на ім’я декана факультету (керівника 

ННІЗУП) і отримати направлення встановленого зразку для відпрацювання усіх 

освітніх компонент. Після відпрацювання та отримання позитивної оцінки з 

дисципліни направлення надається здобувачем в деканат. 

 

3. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ФОРМОЮ СЕМЕСТРОВОГО 

КОНТРОЛЮ ЯКОЇ Є ЕКЗАМЕН 

 

3.1 Ліквідація академічної заборгованості з навчальної дисципліни, 

формою контролю якої є екзамен, (далі – екзаменаційної дисципліни) 

відбувається шляхом відпрацювання здобувачем усіх видів навчальної роботи з 

дисципліни передбачених робочою програмою та складання екзамену. 



3.2 Для ліквідації академічної заборгованості з екзаменаційної 

дисципліни, здобувач зобов’язаний набути не менше 60% компетентностей, які 

передбачені відповідною робочою програмою, що дає право ведучому 

викладачу на позначку у листі-направленні (додаток 2) про ліквідацію 

академічної заборгованості студентом з оцінкою Е за ЄКTС (за національною 

шкалою – задовільно) та мінімальною кількістю 60 балів. 

3.3 За умови документально підтвердженої в деканаті факультету 

(ННІЗУП) у здобувача поважної причини, внаслідок якої особа отримала 

академічну заборгованість з екзаменаційної дисципліни, або у разі продовження 

наказом ректора університету терміну екзаменаційної сесії, ведучий викладач 

має право оцінити такого здобувача у більше ніж 60 балів. 

 

4. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ФОРМОЮ СЕМЕСТРОВОГО 

КОНТРОЛЮ ЯКОЇ Є ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ЗАЛІК 

 

4.1 Здобувачі, які з дисципліни, формою контролю якої є 

диференційований залік (далі – залікової дисципліни) набрали за результатами 

виконання всіх видів навчальної роботи від 35 до 59 балів (отримали оцінку 

FХ), після належної підготовки мають право ліквідувати академічну 

заборгованість до завершення поточного семестру. 

4.2 Ліквідація академічної заборгованості із залікової дисципліни 

відбувається відповідно до п.1.4 та шляхом відпрацювання і перескладання 

здобувачем окремих модулів, тем, занять з дисципліни. 

4.3 Здобувач зобов’язаний набрати мінімальну кількість балів (60 балів), 

що дає право ведучому викладачу на позначку у листі-направленні  

(додаток 2) про ліквідацію академічної заборгованості із залікової дисципліни. 



Додаток 1  

до Положення 

 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

імені Дмитра Моторного 
Факультет ___________________________________ 

ЛИСТ 

підвищення рейтингу з ЗМ №1, ЗМ №2 

Прізвище та ініціали студента_______________________________________ 

Група________ Дисципліна_________________________________________ 

Дата видачі листа _______________ Лист дійсний до ___________________ 

Кількість балів 

Дата Максимальна 

кількість балів з 

ЗМ № 1  

ЗМ № 2 

Фактично набрано балів з ЗМ №1 ЗМ №2 Підпис 

викладача до підвищення 

рейтингу 

після підвищення 

рейтингу 

бал % бал % 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 



Додаток 2  

до Положення 

 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

імені Дмитра Моторного 

 

ЛИСТ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ № ____ 

(ліквідація заборгованості, підвищення оцінки, подовження сесії) 
(потрібне підкреслити) 

Факультет__________________________________Курс___________Група____________ 

Дисципліна ____________________________________________________________________________________ 

Викладач ______________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

Студент ___________________________________________________________________________________ 

        
(прізвище, ініціали) 

Дата видачі ________________________________________________________________________________ 

Лист дійсний до ____________________________________________________________________________ 

Декан факультету ____________     _________________________ 
         (підпис)                                                                (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) 

 

Підсумки підвищення рейтингу 

Дата Загальна кількість  

балів 

За національною 

шкалою (прописом) 

За шкалою ЄКTС 

1 2 3 4 
 

Викладач  ____________     _________________________ 
         (підпис)                                                             (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) 

 

 


