
Пам’ятка 
для студента заочного відділення 

Івано-Франківського фахового коледжу 

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

Організація навчального процесу на заочному відділенні здійснюється на 

основі «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних 

закладах» затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 

року № 161 та «Положення про організацію навчального процесу на заочному 

відділенні затвердженого директором коледжу». 

В запропонованій пам’ятці відображено основний матеріал з 

перерахованих положень, а також додаткова необхідна інформація. 

 

1. За відповідність рівня підготовки студента до вимог державних стандартів 

освіти відповідає завідувач заочного відділення коледжу. 

 

2. Основний матеріал дисциплін студент заочного відділення освоює 

самостійно в домашніх умовах в міжсесійний період. За виконання індивідуального 

навчального плану відповідає студент. 

 

3. Студент має право на користування  бібліотечним фондом, методичними 

розробками, та на  отримання консультацій від викладачів під час вивчення 

дисципліни в міжсесійний період, в тому числі для виконання контрольних робіт, та 

курсових проектів та робіт. 

 

4. Студент зобов’язаний в міжсесійний період здати та захистити контрольні 

роботи згідно графіка. 

 

5. Лабораторно-екзаменаційні сесії провадяться в два етапи згідно графіку. 

 

6. Після успішної здачі навчальних дисциплін сесії та оплати за  навчання, 

студент особисто або через відділення зв’язку отримує довідку-виклик на сесію в якій 

вказується терміни  проведення екзаменаційної сесії. 

 

7. Оплата за перший семестр необхідно провести до 1 вересня поточного 

року, за другий семестр до 1 січня. 

Оплата за перший курс навчання проводиться після рекомендації 

приймальної комісії у повному обсязі згідно кошторису, до підписання наказу про 

зарахування, в терміни передбачені приймальною комісією. 

Під час навчання студент здійснює оплату по семестрах після успішного 

завершення попередньої екзаменаційної сесії. 

За невчасну оплату за навчання студент може бути відрахований з числа 

студентів за не оплату за навчання. 

Студент має право здійснювати оплату за весь термін навчання одразу , або 

за декілька семестрів. 

 

 



8. Явка студента на сесію є обов’язкова. 
Якщо студент завчасно не попередив працівників заочного відділу про причину 

відсутності на сесії, його  відраховують з числа студентів за неявку на сесію,  без 

додаткового попередження з боку заочного відділення. 

 

9. Студенти, які отримали під час сесії більше двох незадовільних 

оцінок, відраховуються з числа студентів заочного відділення коледжу. 

Студенти, які не з’явилися на екзамени без поважних причин, вважається 

такими, що одержали незадовільні оцінки. 

Студенти зобов’язані завчасно, перед екзаменом, повідомити про неявку, а 

пізніше власноручно представити в заочний відділ документ, що підтверджує 

причину відсутності на екзамені. 

Відкликання студента з відпустки, на роботу, згідно законодавства не 

вважається поважною причиною. 

Студенти, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок 

зобов’язані ліквідувати академічну заборгованість до початку наступної сесії. В 

іншому випадку відраховується з числа студентів. 

 

10. Студент відраховується з коледжу згідно наказу директора: 

а) за власним бажанням, 

б) в зв’язку з переведенням до іншого навчального закладу, 

в) за станом здоров’я на підставі висновку ЛКК, 

г) за академічну заборгованість, 

д) за заборгованість по оплаті, 

е) за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього трудового 

розпорядку. 

 

11. Поновлення та переведення студентів здійснюється директором 

коледжу у випадку наявності вакантних місць згідно ліцензійного обсягу набору, 

незалежно від тривалості перерви у навчанні та причини виключення. 

 Поновлення студентів проводиться у міжсесійний період завчасно, не 

пізніше за місяць до початку екзаменаційної сесії, або після перевідного наказу. 

 

12.  Академічна відпустка -  це перерва у навчанні,  право на яку 

студент отримує у випадку зниження працездатності, пологів, служби в ЗС України. 

Максимальна тривалість академічної відпустки до одного року. За 

необхідності тривалість академічної відпустки може бути продовжено ще один рік. 

 

 

Більш повну інформацію студент може отримати на заочному відділенні 

коледжу. 

 

 


