


ли підсумкової оцінки по навчальній дисципліні за підсумками двох тижнів за-
ліково-екзаменаційної сесії: 

– студентів, які допущені до підсумкової атестації комісією у вигляді тес-
ту як такі, що ліквідували заборгованість за практичну частину навчальної дис-
ципліни; 

– студентів, які не допущені до підсумкової атестації комісією як такі, що 
не ліквідували заборгованість за практичну частину навчальної дисципліни. 

5. Згідно п. 2.15 „Про проведення підсумкового контролю знань студен-
тів” на підставі цих списків декани: 

– у триденний термін видають розпорядження про склад та терміни про-
ведення підсумкової атестації комісією по конкретним навчальним дисциплі-
нам та перелік студентів, які допущені до підсумкової атестації комісією у 
вигляді тесту; 

– проводять роботу зі студентами, які не допущені до підсумкової атеста-
ції комісією як такі, що не ліквідували заборгованість за практичну частину на-
вчальної дисципліни, щодо повторного вивчення дисципліни у відповідності з 
Тимчасовими Положеннями «Про організацію в ОДЕКУ навчального процесу 
за кредитно-модульною системою» та «Про повторне вивчення окремих на-
вчальних дисциплін студентами ОДЕКУ». 

6. Порядок видачи та обліку заліково-екзаменаційних листків. 

6.1. Порядок обліку заліково-екзаменаційних листків регламентується на-
казом по університету від _.11.2008р. за №__. Заліково-екзаменаційні листки 
видаються студенту під особистий підпис та приймаються від викладача, на 
якого був виписаний цей листок у терміни, вказані в цьому листку. 

Видача заліково-екзаменаційних листків реєструється в журналі встанов-
леного зразка. Закритий заліково-екзаменаційний листок подається в деканат 
особисто викладачем, що реєструється в журналі. Забороняється: 

– видавати заліково-екзаменаційні листки без заповнення терміну його дії 
та прізвища викладача, який приймає цей захід контролю у відповідності з на-
казом по університету або розпорядженням (див. п.5 цього Положення); 

– приймати заліково-екзаменаційні листки від студентів або після закін-
чення терміну його дії. 

6.2. Протягом першого та другого тижня сесії видача заліково-екзамена-
ційних листків відбувається тільки для студентів, які мають незадовільні ре-
зультати на останній день семестру з дисциплін, що закінчуються заліком. Ці 
листки дійсні тільки під час екзаменаційної сесії. 

6.3. На підсумкову атестацію комісією заліково-екзаменаційні листки ви-
даються після закінчення сесії й дійсні вони до початку наступного семестру. 

6.4. Видача заліково-екзаменаційних листків після проходження повтор-
ного вивчення окремих дисциплін здійснюється деканом за закритим індивіду-
альним планом, який подається викладачем до деканату у встановлений у плані 
термін. Термін дії заліково-екзаменаційних листків не пізніше останнього дня 
поточного семестру. 




