Сесія
Студент, як собака: дивиться розумними очима,
а сказати нічого не може. (Студентська мудрість)

57. Яким чином проводиться сесія?
Триместровий контроль (сесія) проводиться у формах триместрового
іспиту, заліку з конкретної навчальної дисципліни.

58. Яка специфіка заліку й іспиту?
Триместровий залік – це форма підсумкового контролю, що полягає 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.

59. Усно чи письмово проводяться заліки
й іспити?
Іспит або залік може проводитися усно чи письмово, за екзаменаційними білетами, тестами або у формі довільної співбесіди.

60. Заліки й іспити складаються протягом сесії
щодня?
Триместрові заліки складаються протягом залікового тижня (останній
тиждень триместру), під час якого продовжуються заняття. У період
екзаменаційної сесії навчання не проводиться. Перерва між іспитами, яка
необхідна студентам для самопідготовки, становить не менше 3-4 днів.
Перед кожним іспитом проводиться консультація.
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61. Чи допускається складання сесії
достроково?
Так, допускається. Декан факультету може визначати індивідуальні
терміни складання заліків і іспитів студента у зв’язку з поважними
причинами (хвороба, сімейні обставини, відрядження тощо), що підтверджені документально.

62. У якому випадку можуть не допустити до
сесії?
Студенти, що набрали у триместрі менше ніж 21 бал (перед іспитом),
31 бал (перед заліком), до іспиту чи заліку відповідно не допускаються
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»).

63. «Завал» сесії – прямий шлях до
відрахування?
Можна сказати, що так. Студенти, які одержали під час сесії більше
двох незадовільних оцінок, відраховуються з ЧДУ ім. Петра Могили.
Проте також студент може бути відрахований за:
 власним бажанням;
 незадовільне складання іспитів і заліків під час сесії;
 невиконання навчального плану та графіка навчального процесу;
 появу на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в
нетверезому стані, у стані наркотичного або токсикологічного
сп’яніння;
 вироком суду, що вступає в законну силу;
 одноразове грубе порушення навчальної дисципліни, правил
внутрішнього розпорядку університету або Положення про
навчання в університеті;
 порушення умов контракту.

64. Якщо ти не склав іспит, що робити?
Якщо студент отримує незадовільну загальну оцінку, то він має право
на одне перескладання викладачеві, друге – комісії. При перескладаннях
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бали, що були отримані 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 встановленого
терміну, відбуваються після повторного прослуховування курсу.
Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних
оцінок, дозволяється ліквідувати академзаборгованість до початку
наступного триместру.

65. Куди виставляються твої бали за
іспит/залік?
Оцінки та бали рейтингу заносяться в залікову книжку, що залишається
у тебе протягом навчання в університеті, і виставляються в екзаменаційнозалікові відомості, які зберігаються в архіві, та в особисту картку
студента, що заповнюється в деканаті за даними екзаменаційно-залікових
відомостей і на основі якої випускникам університету виписують диплом.

66. Якщо не з’явитися на іспит, що станеться?
В екзаменаційній відомості викладачем робиться відмітка «не
з’явився». Якщо студент не з’явився на іспит без поважних причин,
декан факультету виставляє йому оцінку «незадовільно».Тому краще
не пропускати іспитів.

67. Ти захворів під час триместру/сесії?
Якщо ти захворів під час триместру, то після хвороби, у перший же
день твоєї появи в університеті, ти маєш занести до деканату медичну
довідку, в іншому випадку «вешки» (запис у журналі «відсутній»,
скорочено «в») будуть розцінені як прогули.
Для студентів, що хворіли під час сесії, за поданням заяви і відповідних
документів 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.

68. Чи беруть на сесіях хабарі?
Ні. Не намагайся заплатити гроші чи подарувати щось перед іспитом
або заліком, а особливо при захисті дипломного проекту або державного
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