
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
декана історичного факультету 

 
15 грудня 2017 року                                                                                                     № 16 

 
«Про порядок ліквідації студентами академічної 
заборгованості під час зимової сесії 2017–2018 н. р.» 

 
На виконання рішення Вченої ради історичного факультету від 22 листопада 

2017 року (протокол № 4), керуючись п.6.1.1.6 Статуту Львівського національного 
університету імені Івана Франка, п. 6.4 Тимчасового Положення про організацію 
освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка, 
ухваленого Вченою Радою Університету 24 листопада 2015 р. (протокол № 9/11), з метою 
забезпечення належного виконання навчального плану, 

 
РОЗПОРЯДЖАЮСЬ: 

1. Встановити такий порядок ліквідації студентами академічної заборгованості під 
час зимової сесії 2017–2018 навчального року: 

1.1. До складання іспитів допускаються студенти, поточна (семестрова) успішність 
яких з предмета становить 21 і більше балів. 

1.2. Студенти, поточна успішність яких є нижчою від 21 бала, не допускаються до 
іспиту (з виставленням оцінки «незадовільно»), і разом зі студентами, які були допущені 
до іспиту, але отримали на іспиті оцінку «незадовільно» (менше 51 балів), складатимуть 
іспит за формами № 2 і К. 

1.3. Студенти, які за результатами поточної (семестрової) успішності в семестрі були 
допущені до складання іспиту, але не з’явилися без поважних причин, складатимуть іспит 
за талоном № 2 з урахуванням поточної успішності, а максимальна кількість балів на 
іспиті становитиме 50. 

1.4. Студенти, поточна (семестрова) успішність яких є нижчою від 21 бала, 
складатимуть іспит за формою № 2 без урахування поточної успішності, а максимальна 
кількість балів на іспиті становитиме 100. 

1.5. Студенти, які за результатами поточної (семестрової) успішності були допущені 
до складання іспиту, але за результатами іспиту отримали оцінку «незадовільно», 
повторно складатимуть іспит за формою № 2 з урахуванням поточної успішності, а 
максимальна кількість балів на іспиті становитиме 50. 

1.6. Складання іспиту перед комісією (за формою К) оцінюватиметься за 100-
бальною шкалою без урахування попередніх балів.  

2. До початку екзаменаційної сесії завідувачам кафедр ознайомити викладачів зі 
змістом цього розпорядження. 

3. Завідувачам кафедр і викладачам розробити порядок і критерії оцінювання 
студентів, які складатимуть іспит за формами № 2 і К за 100-бальною шкалою. 

4. Контроль за дотриманням порядку ліквідації академічної заборгованості покласти 
на заступника декана доц. Мудрого М. М. 
 

Декан історичного факультету              проф. Шуст Р.М. 


