
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 



 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

1.1. Положення про порядок ліквідації академічних заборгованостей 
здобувачів вищої освіти Товариства з обмеженою відповідальністю «Вищий 
навчальний заклад «Амерікан Юніверсіті Київ» (далі – Положення) розроблено 
відповідно до Закону України «Про вищу освіту», нормативних документів 
Міністерства освіти і науки України та Положення про організацію освітнього 
процесу у ТОВ «ВНЗ «Амерікан Юніверсіті Київ». 

1.2. Положення врегульовує основні питання ліквідації академічних 
заборгованостей та їх процедуру у ТОВ «ВНЗ «Амерікан Юніверсіті Київ» (далі – 
Університет). 

1.3. Академічною заборгованістю 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.  

1.4. Неявка студента на семестровий екзамен та державну атестацію 
вважається академічною заборгованістю. 

 
ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНИХ 

ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ 
2.1. Академічна заборгованість з підсумкового семестрового контролю знань 

(диференційованого заліку, екзамену) ліквідується в терміни:  
- за перший семестр, в період зимових канікул;  
- за другий семестр, до початку наступного навчального року.  
2.2. Ліквідувати академічну заборгованість дозволяється студентам, які за 

результатами підсумкового контролю знань з дисциплін мають незадовільні оцінки. 
2.3. Ліквідація академічних заборгованостей 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 кафедри та затверджується деканом. 
Складання підсумкового контролю комісії відбувається виключно за мотивованою 
заявою студента.  

2.4. Складання підсумкового семестрового контролю (диференційованого 
заліку, екзамену) комісії здійснюється за білетами, заліковими завданнями.  

2.5. Студент, який не склав підсумкового семестрового контролю комісії може 
повторно її вивчити у наступних семестрах або бути відрахованим з Університету. 

2.6. Ліквідація академічної заборгованості з державної атестації допускається 
повторно в наступний термін роботи державної комісії протягом наступних трьох 
років. 

 
ІІІ. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНИХ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ З 

ДИСЦИПЛІН, ФОРМОЮ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З ЯКИХ Є 
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ЗАЛІК 

3.1. Студенти, які за результатами диференційованого заліку одержали оцінку 
«незадовільно», зобов’язані здати залік викладачу у визначенні керівництвом 
Університету терміни. Якщо студент не пересклав диференційований залік 



 

викладачу, то він складає залік при комісії, яка створюється завідувачем відділення 
та затверджується деканом.  

 
ІV. 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 деканом.  

4.2. Повторне складання екзамену відбувається у визначенні керівництвом 
університету терміни. 

 
V. ТЕРМІНИ ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНИХ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ 

СТУДЕНТІВ 
5.1. 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.  

5.2. Студенти, які за результатами підсумкового семестрового контролю 
(диференційованого заліку чи екзамену) одержали оцінку «незадовільно», 
ліквідують академзаборгованість з державної атестації згідно цього Положення.  

5.3. Студенти, які мають академзаборгованість з державної атестації, мають 
право на повторну атестацію в наступний термін роботи держаної комісії протягом 
наступних трьох років. 


