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Порядок допуску студентів до заліково-екзаменаційної сесії 

1. Допуск студентів до заліково-екзаменаційної сесії здійснюється на 

підставі відповідного розпорядженням по факультету/інституту в терміни, 

визначені графіком освітнього процесу. 

2. Студенти денної форми навчання допускаються до заліково-

екзаменаційної сесії, за умови виконання вимог робочого навчального плану в 

терміни, визначені графіком освітнього процесу за поточний семестр, 

відсутності фінансової заборгованості за поточний та академічної 

заборгованості за попередній період, або академічна заборгованість за 

попередній період становить не більше двох навчальних дисциплін.  

3. У разі невиконання зазначеної у пункті 2 умови даного Порядку, 

студент не допускається до заліково-екзаменаційної сесії. В екзаменаційній 

відомості проти прізвищ студентів, які не допущені до сесії, декан 

факультету/директор інституту проставляє позначку «Не допущений». 

4. Студенти заочної форми навчання допускаються до заліково-

екзаменаційної сесії за умови відсутності академічної та фінансової 

заборгованостей. 

5. Студентам заочної форми навчання, які виконали пункт 4 даного 

Порядку, видається довідка-виклик на додаткову оплачувану відпустку для 

участі в заліково-екзаменаційній сесії встановленого зразка (Додаток 1). 

6. Студенти заочної форми навчання, які мають академічну 

заборгованість і втратили право на додаткову оплачувану відпустку, можуть 

прибути на екзаменаційну сесію для ліквідації академічної заборгованості без 

довідки-виклику за погодженням директора інституту заочно-дистанційного 

навчання. У такому випадку студент може отримати допуск до поточної 

заліково-екзаменаційної сесії лише після ліквідації академічної заборгованості. 



Погодження змісту документу 
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Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

13 лютого 2019 року № 179 

 

Форма № Н-5.01 

 

____________________________________________________________________ 
(найменування закладу вищої освіти) 

ДОВІДКА-ВИКЛИК № ______ від «___» _________________ 20___ року 

 

Керівнику ____________________________________________________________________ 
(повне найменування підприємства, організації, установи) 

____________________________________________________________________ 

На підставі статей 215 – 220 Кодексу законів про працю України та статті 15 Закону 

України «Про відпустки» прошу Вас надати додаткову оплачувану відпустку на період 

настановних занять / виконання лабораторних робіт / складання сесії / складання державних 

іспитів (атестації) / підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) (потрібне 

підкреслити) студенту вечірньої/заочної (дистанційної) форми здобуття освіти (потрібне 

підкреслити) ____ курсу інституту, факультету (відділення) 

_______________________________________________________________________________ 
(найменування інституту, факультету, відділення) 

_______________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

строком на ____ днів з «___» __________ 20___ року по «___» _________ 20___ року як 

такому, що виконує навчальний план. 

 

М. П. Проректор, директор інституту, декан факультету, завідувач відділення 

         __________________________________________________________________________ 
 (підпис)       (прізвище, ініціали) 

________________________________________________________________________________ 

ЛІНІЯ ВІДРИВУ 

 

Довідка про участь у сесії / підтвердження про складання державних іспитів (атестації) / 

захист дипломного проекту (роботи) 

 

Згідно з довідкою-викликом № _____ студент вечірньої/заочної (дистанційної) форми 

здобуття освіти______ курсу ______________________________________________________ 
(найменування інституту, факультету, відділення) 

_______________________________________________________________________________, 
     (прізвище, ім’я, по батькові) 

який працює ___________________________________________________________________, 
    (найменування підприємства, організації, установи) 

в додаткову оплачувану відпустку вибув «___» _________________ 20___ року. 

 

М. П. ________________________________________________________________________ 
(посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи підприємства, установи, організації) 

 

Прибув до закладу вищої освіти «___» ______________ 20___ року. 

Вибув із закладу вищої освіти «___» ______________ 20___ року, склавши за зазначений 

строк ____ екзаменів, ____ заліків із запланованих _____ екзаменів, _____ заліків / склавши 



(не склавши) державні іспити (атестацію) / захистивши (не захистивши) дипломний проект 

(роботу) (потрібне підкреслити). 

 

М. П. Проректор, директор інституту, декан факультету, завідувач відділення 

_____________________________         _____________________________________________ 
  (підпис)      (прізвище, ініціали) 

«___» ____________ 20___ року. 

 

Прибув на підприємство (до організації, установи) «___» _________________ 20___ року. 

 

 

Примітки: 

1. Ця форма використовується для виклику студента, який поєднує роботу з навчанням у 

закладі вищої освіти, на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, 

складання сесії, складання державних іспитів (атестації), підготовки і захисту дипломного 

проекту (роботи) з наданням додаткової оплачуваної відпустки та містить дані щодо 

прибуття студента до закладу вищої освіти, вибуття з нього та повернення до місця роботи. 

2. Формат бланка – А4 (210297 мм), 1 сторінка. 


