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Полтавського базового медичного коледжу

1. Загальні положення

Це Положення визначає порядок відробок пропущених занять студентами 
Полтавського базового медичного коледжу. Воно розроблене на підставі 
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, 
затвердженого наказом МОНУ № 161 від 02.06.1993, та наказу Міністерства освіти 
України № 245 від 15.07.1996.

1.1. Навчальний процес у коледжі здійснюється у таких формах:
^  навчальні заняття (лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття, 

консультації);
^  самостійна робота студента;
^  практична підготовка;
^  контрольні заходи.

1.2. Навчальні заняття у коледжі проводяться за розкладом, який має забезпечити 
виконання навчального плану в повному обсязі.

1.3. Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом із кожної дисципліни 
навчального плану за фахом.

1.4. Відвідування всіх навчальних занять за розкладом (крім консультацій) є 
обов’язковим для студента.
1.5. Дотримання Правил техніки безпеки протипожежного стану є обов’язковим для 
викладачів та студентів під час проведення різних форм навчання.

2. Основні вимоги щодо відпрацювання пропущених навчальних занять

2.1. У разі пропуску навчальних занять через хворобу чи з інших причин, студент 
повинен обов’язково надати завідувачці відділення довідку з лікувального закладу 
за установленою формою, інший відповідний документ або пояснювальну записку в 
перший день поновлення занять.

2.2. Пропущені теоретичні та практичні заняття (у тому числі загальноосвітнього 
циклу) студенти повинні відпрацьовувати в позаурочний час).
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2.3. Відробки навчальних занять приймаються викладачами лише за наявності 
письмового дозволу (встановленої форми, додаток 1), одержаного у завідувачки 
відділення. Дозвіл зберігається в тренажерному кабінеті протягом семестру після 
чого знищується за актом.

2.4. Викладач приймає відпрацювання за графіком, який затверджений головою 
циклової комісії та розміщений у тренажерному кабінеті.

2.5. Студентам дозволяється відпрацьовувати заняття згідно з графіком 
відпрацювань будь-якому викладачу (за вибором), який викладає відповідну 
навчальну дисципліну.

2.6. Одне із завдань тренажерного кабінету -  організація відпрацювання студентами 
пропущених практичних занять і лабораторних робіт (згідно з Положенням про 
кабінет/лабораторію вищого медичного (фармацевтичного) навчального закладу 
І-ІІ p.a. (2002 р.). ю

2.7. Кожне практичне заняття відпрацьовується викладачеві лише після його 
підготовки у тренажерному кабінеті. Тренажерний кабінет працює щодня з ІЗ45 до 
1700 годин.

2.8. Пропущені теоретичні та практичні заняття студент відробляє у двотижневий 
термін з моменту виходу студента на заняття.

2.9. Після відпрацювання заняття викладач повертає письмовий дозвіл завідувачці 
відділення та виставляє оцінки у журнал відпрацювання занять, який зберігається у 
кабінеті, та навчальний журнал згідно з Положенням з ведення навчального 
журналу.

2.10. У  випадку тривалої відсутності студента (більше одного місяця) 
відпрацювання здаються за складеним зав.відділення індивідуальним графіком, який 
погоджує заступник директора з навчальної роботи.

2.11. При несвоєчасному відпрацюванні студентом пропущених занять викладач має 
право виставити незадовільну оцінку в навчальний журнал.

2.12. Студент може бути відрахований із коледжу:
■ за порушення навчальної дисципліни і Правил внутрішнього розпорядку

коледжу;
■ за академічну заборгованість (більш 2-х незадовільних оцінок за семестр);
■ за невиконання навчального плану;
■ за порушення умов контракту.



ДОЗВІЛ
на відпрцювання пропущених занять

Викладачу________________________________________

дозволяється здійснення відпрацювань пропущених занять

в двотижневий термін з _____________ п о ________________

(дата)

Додаток 1

(прізвище та ініціали)

з предмету

Зав. відділення
(назва відділення, прізвищ е та ініціали)


