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1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про відпрацювання пропущених занять студентами 

Комунального закладу «Мелітопольський медичний фаховий коледж» Запорізької 

обласної ради (далі – КЗ «Мелітопольський медичний фаховий коледж» ЗОР) 

розроблено відповідно до Конституції України; Законів України «Про освіту», 

«Про фахову передвищу освіту»,  Статуту КЗ «Мелітопольський медичний 

фаховий коледж» ЗОР, Положення «Про організацію освітнього процесу у КЗ 

«Мелітопольський медичний фаховий  коледж» ЗОР». 

1.2. Положення регламентує порядок відпрацювання пропущених занять 

студентами КЗ «Мелітопольський медичний фаховий  коледж» ЗОР денної форми 

навчання. Пропущеним вважається заняття, що проводиться відповідно до 

розкладу занять, на якому студент був відсутній більше 15 хвилин з моменту його 

початку. 

1.3. Згідно чинного законодаства студент зобов’язаний дотримуватись вимог 

законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку для осіб, які 

навчаються в коледжі, виконувати графік навчального процесу та вимоги 

навчального плану, зокрема: 

- відвідувати лекції, практичні, лабораторні та семінарські заняття; 

- не запізнюватися на заняття, приходити на заняття відповідно до розкладу 

занять; 

- протягом двох днів у будь-якій зручній для студента формі інформувати 

навчальну частину про причини, які унеможливлюють відвідування занять 

та виконання інших завдань, передбачених навчальною програмою; 

- студент, який допустив пропуск заняття, зобов’язаний у 5-денний термін 

після виходу на навчання подати завідувачу відділенням дані щодо причин 

пропуску. 

 

2. Порядок проведення аналізу причин відсутності студента на занятті 

 

2.1. Розрізняють два види пропущених занять студентами:  

- з поважної причини;  

- без поважної причини. 

2.2. До поважних причин відсутності на занятті студента відносяться:  

а) хвороба студента; 

б) виклик студента до органів державної влади, місцевого самоврядування, 

правоохоронних органів, суду, військкомату; 

в) виконання особливо важливих письмових доручень керівництва коледжу, 

участь у конкурсах, конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях 

(погоджено з адміністрацією КВНЗ «Мелітопольський медичний коледж» 

ЗОР; 

г) сімейні обставини студента; 

д) надзвичайна, наперед непередбачувана ситуація, в яку потрапив студент. 

2.3. Пропущеними не з поважної причини вважаються заняття: 

а) у разі неподання або подання всупереч встановленому цим Положенням 



 

порядку документів, які підтверджують причини відсутності студента на 

занятті, подання недостовірних документів; 

б) з інших причин, не передбачених п. 2.1. даного Положення. 

2.4. З метою встановлення причин відсутності студента на занятті, ним у     

визначеному цим Положенням порядку подаються відповідні документи: 

2.4.1. Хвороба студента підтверджується довідкою медичного закладу. Медична 

довідка повинна бути належно оформлена та відповідати вимогам Інструкції про 

порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність 

громадян, затвердженої наказом МОЗ України від 13.11.2001 № 455. 
При захворюванні з тимчасовою втратою працездатності студент 

зобов’язаний протягом перших 3-х днів сповістити куратора (класного керівника) 

про своє захворювання, і після закінчення лікування надати зареєстровану в 

медпункті КЗ «Мелітопольський медичний фаховий коледж» ЗОР довідку про 

тимчасову втрату працездатності. 

Довідки про тимчасову втрату працездатності реєструються в медпункті 

протягом першого тижня після одужання студента, в окремих випадках та з 

поважних причин – протягом 10 днів. 

Медичні довідки подаються студентами завідуючому відділенням до кінця 

місяця, в якому така довідка видана. 

Довідка щодо надання донорам пільг (форма 435/о), яка засвідчує, що особа 

здала кров і за місцем роботи має право на пільги, які передбачені Законом 

України «Про донорство крові та її компонентів»; 

2.4.2. Виклики студента до органів державної влади, місцевого самоврядування, 

правоохоронних органів, суду, військкомату та інших органів підтверджується 

повістками, викликами, запрошеннями, листами тощо. Копії перелічених 

документів разом із заявою студента, одного із батьків чи опікуна подаються 

завідуючому відділенням, куратору, класному керівнику не пізніше наступного за 

датою виклику робочого дня. 

2.4.3. Виконання особливо важливих доручень керівництва навчального закладу 

підтверджується наказами, розпорядженнями посадових осіб КЗ 

«Мелітопольський медичний фаховий коледж» ЗОР, в яких зазначається короткий 

зміст доручення, виконавців, терміни виконання. 

2.4.4. З метою звільнення студента від занять за сімейними обставинами на ім’я 

завідуючого відділенням  подається відповідна заява, в якій зазначається 

прізвище, ім’я студента, відділення, група, строк та причини відсутності. Дозвіл 

на звільнення від занять студента за погодженням з куратором, класним 

керівником групи приймається завідуючим відділенням, на якому навчається 

студент, а у разі відсутності завідуючого відділенням – директором або 

заступником  директора з навчальної роботи. 

Студент з дозволу завідуючого відділенням  може бути звільнений від 

занять за сімейними обставинами не більше ніж 3 дні на семестр. 

На більш тривалий термін студент може бути звільнений від занять за сімейними 

обставинами з дозволу директора або заступника директора з навчальної роботи. 

2.4.5. Про надзвичайну, наперед непередбачувану ситуацію, в яку потрапив 

студент повідомляється усно куратор, класний керівник групи, завідуючий 



 

відділенням, заступники директора, директор. Пояснення щодо надзвичайної 

ситуації подається завідуючому відділенням  в день прибуття до навчального 

закладу. 

2.5. За відсутності документів, що підтверджують поважність причини пропуску, 

вважається, що пропуск занять здійснено без поважних причин. 

2.6. Пропуски з навчальних дисциплін реєструються викладачами коледжу в 

академічних журналах щоденно. Керівник групи веде облік пропущених занять і 

подає відомості про це в письмовій формі завідувачу відділенням 1 раз на місяць 

(не пізніше 5 числа наступного місяця). Завідувач відділенням фіксує всі 

пропуски студентів в журналі обліку пропусків, веде моніторинг відвідування 

студентами відділення всіх видів навчальних занять та проводить аналіз причин 

пропусків.  

2.7. Старости груп зобов’язані щоп’ятниці надавати завідувачу відділенням 

рапорт в письмовому вигляді з відомостями про пропущенні протягом тижня 

заняття. Невідпрацьовані пропуски з будь-яких причин і незадовільні оцінки 

розцінюються як заборгованість з навчальної дисципліни, що не дозволяє 

студенту отримати підсумкову оцінку та бути допущеним до сесії (іспитів) 

2.8. Класні керівники, куратори груп не пізніше 10 числа наступного за звітним 

місяцем зобов’язані письмово повідомити батьків студента про пропущення ним 

занять без поважних причин. 

 

3. Порядок відпрацювання пропущених занять 

 

3.1. Відпрацюванню підлягають всі пропущені теоретичні і практичні заняття (у 

тому числі загальноосвітнього циклу), незалежно від причини пропуску. Студент, 

який пропустив заняття зобов’язаний відпрацювати його у двотижневий термін 

відповідно до графіку відпрацювання студентами пропущених занять. 

3.2. Направлення на відпрацювання  студентами пропущених занять надає 

завідуючий відділенням  на підставі заяви, пояснювальної записки студента, 

медичної довідки або інших документів. Реєстрація направлень проводиться в 

Журналі видачі направлень на відпрацювання.  

3.3. Викладач дисципліни, який згідно з графіком проводить відпрацювання 

студентами пропущених занять, допускає до нього лише тих студентів, які мають 

направлення завідуючого відділення. В останні два тижні семестру відпрацювання 

занять проводиться кожного робочого дня. 

3.4. Відпрацювання пропущених лекцій шляхом надання студентом розширеного 

конспекту або реферату за темою лекції та усної співбесіди з викладачем.  

3.5. Практичні заняття з клінічних дисциплін відпрацьовуються у кількості 

пропущених годин. У який спосіб мають бути відпрацьовані години визначає 

заступник директора з практичної роботи. 

Наприклад: кабінет доклінічної підготовки, заклади охорони здоров’я.  

3.6. Відпрацювання пропущених занять відбувається шляхом самостійного 

опанування студентами навчального матеріалу з наступною перевіркою 

отриманих знань у письмовій чи усній формі  або  додають конспект лекцій, які 

пропустили. 

3.7. Студент має право одноразово відпрацювати не більше 4 годин з дисциплін 



 

циклів загальноосвітньої, гуманітарної та соціально-економічної, природничо-

наукової підготовки та не більше 6 годин на день з дисциплін циклу професійної 

та практичної підготовки. 

3.8. Після відпрацювання студентами пропущених занять викладач фіксує 

результат в журналі прийому відробок, академічному журналі та на бланку 

направлення на відпрацювання заняття. У разі отримання студентом негативної 

оцінки він направляється на повторну перездачу. 

3.9. Студент повертає підписаний викладачем бланк направлення на 

відпрацювання заняття завідувачу відділенням, який робить відповідний запис у 

Журналі реєстрації направлень на відпрацювання 

3.10. Контроль за своєчасним відпрацюванням пропущених занять студентами 

здійснює керівник академічної групи та завідуючий відділенням. 

3.11. Порушення студентами термінів відпрацювання пропущених занять 

розглядається на засіданнях циклових комісій та ради студентського 

самоврядування. За поданням викладача, куратора академічної групи, завідувача 

відділенням студенту може бути винесено дисциплінарне стягнення. 

3.12. За систематичні пропуски занять без поважних причин, що призводять до 

невиконання вимог навчального плану і порушення Правил внутрішнього 

розпорядку коледжу, за погодженням із радою студентського самоврядування 

студент може бути відрахований з навчального закладу. 

3.13. Довідки, заяви, пояснювальні студентів та інші документи подаються 

завідувачу відділення та зберігаються у навчальній частині протягом навчального 

року. 

 
 


