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Сесiя 
 

Студент, як собака: дивиться розумними очима,  

а сказати нічого не може. (Студентська мудрість). 

 

“Від сесії до сесії живуть студенти весело”, тільки не у нас, де 

рейтингова система змушує вчитися щодня. Не будемо залякувати, 

але сесія – це зазвичай нервове напруження і безсонні ночі протягом 

двох-трьох тижнів. Проте, якщо наполегливо працювати протягом 

триместру, до складання іспитів буде неважко підготуватися, адже ти 

це все проходив і прекрасно знаєш. Крім того, у студентів, які над-

звичайно наполегливо навчались протягом триместру, є можливість 

отримати відмінні оцінки за заліки та іспити автоматом. 

 

49. Яким чином проводиться сесія? 
 

Триместровий контроль (сесія) проводиться у формах тримест-

рового іспиту, диференційованого заліку з конкретної навчальної 

дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною 

програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.  

 

50. Яка специфіка заліку й іспиту? 
 

Триместровий залік – це форма підсумкового контролю, що по-

лягає в оцінюванні засвоєння студентами навчального матеріалу на 

підставі результатів виконання ними завдань і певних видів робіт під 

час практичних, семінарських та лабораторних занять. 

Іспит – це одна з основних форм підсумкового контролю рівня і 

якості засвоєння студентами теоретичних знань та практичних вмінь і 

навичок з окремої навчальної дисципліни. 

Сподіваємося, що ти, студенте, зрозумів, готуватися потрібно і 

до заліку, і до іспиту. 

 

51. Усно чи письмово проводяться заліки й іспити? 
 

Іспит або залік може проводитися усно чи письмово, за екзаме-

наційними білетами, тестами або у формі довільної співбесіди. 
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52. Заліки й іспити складаються протягом сесії щодня? 
 

Триместрові заліки складаються на заліковому тижні, під час 

якого продовжуються заняття. 

У період екзаменаційної сесії навчання не проводиться. Перерва 

між іспитами, яка необхідна студентам для самопідготовки, стано-

вить не менше 3-4 днів. Перед кожним іспитом обов’язково прово-

диться консультація. 

 

53. Чи допускається складання сесії достроково?  

За яких умов це можливо? 
 

Так, допускається. Декан факультету може визначати індивідуа-

льні терміни складання заліків та іспитів студента у зв’язку з поваж-

ними причинами (хвороба, сімейні обставини, відрядження тощо), що 

підтверджені документально. 

 

54. У якому випадку тебе можуть не допустити до сесії? 
 

Студенти, що набрали у триместрі менше ніж 21 бал (перед іс-

питом), 31 бал (перед заліком), до іспиту чи заліку відповідно не до-

пускаються і автоматично отримують незадовільну оцінку. 

Залік: 31 + 30 (максимальна кількість за залік) = 61 (мінімальна 

трійка); 

Іспит: 21 + 40 (максимальна кількість за іспит) = 61 (мінімальна 

трійка). 

Якщо ти набереш менше зазначеної кількості балів, то не вий-

деш навіть на мінімальну трійку, тому краще балами перед сесією 

“запасатися”. 

 

55. “Завал” сесії – прямий шлях до відрахування? 
 

Можна сказати, що так. Студенти, які одержали під час сесії біль-

ше двох незадовільних оцінок, відраховуються з МДГУ ім. Петра Моги-

ли. 

Проте відрахувати з університету можуть і за інших обставин. 

Студент може бути відрахований за: 

 власним бажанням; 

 незадовільне складання іспитів і заліків під час сесії; 

 невиконання навчального плану та графіка навчального про-

цесу; 
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 появу на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці, гурто-

житку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токси-

кологічного сп’яніння; 

 вироком суду, що вступає в законну силу, чи за постановою 

органу, до компетенції якого належить накладання адмініст-

ративного стягнення або застосування заходів громадського 

впливу; 

 одноразове грубе порушення навчальної дисципліни, правил 

внутрішнього розпорядку університету або Положення про 

навчання в університеті; 

 порушення умов контракту; 

 в інших випадках, передбачених законами. 
 

56. Якщо ти не склав іспит, що робити? 
 

Якщо студент, допущений до підсумкового контролю, отримує 
незадовільну загальну оцінку, то він має право на одне перескладання 
викладачеві, друге – комісії. При перескладаннях бали, що були отрима-
ні при проведенні попереднього іспиту чи заліку, до уваги не беруться. 

Перш ніж іти на повторне перескладання, ти маєш отримати у 
деканаті направлення, що дійсне протягом 3-х днів. 

Усі наступні перескладання, що відбуваються в межах встановле-
ного терміну, відбуваються після повторного прослуховування курсу. 

Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовіль-
них оцінок, дозволяється ліквідувати академзаборгованість до почат-
ку наступного триместру. 

 

57. Куди виставляються твої бали за іспит чи залік? 
 

Окрім того, що відомості про твої оцінки та бали рейтингу зано-
сяться в залікову книжку, що залишається у тебе протягом навчання в 
університеті, вони виставляються в екзаменаційно-залікові відомості, 
які зберігаються в архіві, та в особисту картку студента, що заповню-
ється в деканаті за даними екзаменаційно-залікових відомостей і на 
основі якої випускникам університету виписують диплом.     

 

58. Якщо ти не з’явився на іспит, що буде? 
 

Якщо студент не з’явився на іспит, в екзаменаційній відомості 

викладачем робиться відмітка “не з’явився”. Якщо студент не з’явив-

ся на іспит без поважних причин, декан факультету виставляє йому 

оцінку “незадовільно”. 

Тому краще не пропускати іспитів. 
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59. Ти захворів під час сесії? 
 

Студентам, що хворіли, за поданням заяви і відповідних докумен-

тів сесія може бути продовжена на термін, не менший за тривалість 

хвороби. У випадках, коли хвороба тривала довгий час (більше 2-х 

місяців), студентам надається академічна відпустка. 

Якщо ти захворів під час триместру, то після хвороби, у перший 

же день твоєї появи в університеті, ти маєш занести до деканату ме-

дичну довідку, в іншому випадку твої “вешки” (запис у журналі 

“відсутній”, скорочено “в”) будуть розцінені як прогули. 

 

60. Чи беруть на сесіях хабарі? 
 

Ні!!! Навіть не намагайся заплатити гроші чи подарувати щось 

перед іспитом або заліком, а особливо при захисті дипломного проек-

ту або державного іспиту (хоча знову – до цього ще далеко). Ви, в 

першу чергу, повинні усвідомити: навіть якщо ви отримаєте подібну 

пропозицію проявити ініціативу від вашого одногрупника, ви повин-

ні його зупинити, запобігти цьому заходу, адже все починається з 

малого. Проявлена сумлінність у даному випадку буде гарним прик-

ладом на майбутнє для всіх, і ми позбавимося нарешті цієї жахливої 

речі, як хабарництво, адже це неприпустима річ в нових умовах жит-

тя. Ваш успіх у цьому житті залежить від вас самих та вашого став-

лення до життя – пам’ятайте про це. Це марно витрачені кошти, жо-

ден викладач не прийме від тебе хабаря, ти лише зіпсуєш його на-

стрій і свою репутацію. Якщо ж ти зіткнувся з фактами корупції у 

закладі, не соромся і негайно звертайся до керівництва. 

Спудеї, закінчуючи розмову про іспити, хочеться зазначити, що 

сесія – не таке страшне явище, як здається на початку навчання, тим 

паче, що найкумедніші історії часів студентства, що запам’ятовують-

ся потім на все життя, трапляються саме на сесії. 

 

 

Посміхнись ☺☺☺ 
 

– Перед тим, як ви розпочнете відповідати, я залюбки вислухаю 

ваші запитання, – оголосив професор. 

– Скажіть, професоре, а який предмет ми сьогодні складаємо? 
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*** 
 

Першокурсник приходить з першого іспиту, батьки кидаються 

до нього із запитаннями: 

– Ну, як іспит? 

– Нічого, тільки екзаменатор якийсь набожний попався, щоразу, 

коли я щось говорив, він піднімав очі вгору і повторював: “Боже мій, 

Боже мій”. 

 

*** 
 

Ніч перед іспитом. У квартирі професора лунає телефонний 

дзвінок. Роздратований заспаний голос: 

– Так? 

– Що, спиш, професоре? 

– ?!?!?! 

– А ми вчимо. 
 

*** 
 

Розмовляють два студенти після складання іспиту: 

– Санько, ти щось написав? 

– Ні, чистий аркуш здав. 

– Ну ти і дурень!!! 

– Та це чого ж? 

– Я теж здав чистий, тепер подумають, що ми один в одного 

списували. 
 

*** 
 

На заліку. Радісний студент вискакує з-за столу і біжить до ви-

ходу. 

– Склав! 

– Зачекайте! – кричить професор, вказуючи на заліковку. – Пот-

рібно ж відмітити. 

– Ввечері і відмітимо! – лунає з-за дверей. 

 

  

  
 

 

 

 

 


