
ШАНОВНИЙ СТУДЕНТ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ 
ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ! 

 
Однією з форм одержання вищої освіти в НН ІІОТ ДВНЗ «ПДАБА» є 

заочна (з використанням технологій дистанційного навчання) форма 
навчання. Навчання організовано відповідно до графіка навчального 
процесу на поточний навчальний рік. Навчальний процес складається з: 

• установчої сесії (проводяться лекції, лабораторні, практичні 
заняття та семінари,тощо) 

• екзаменаційної сесії (складання іспитів та заліків); 
• самостійної роботи студента в міжсесійний період. 
Усі види сесій проводяться згідно  графіка навчального процесу і 

передбачають три сесійних періоди на навчальний рік: осінню установчу 
сесію, як правило, проводиться у вересні; зимову екзаменаційно-
установчу сесію, яка проводиться у грудні або січні, та весняну 
екзаменаційну сесію у травні. За нормами ст. 216 КЗпП і ст. 15 Закону 
України «Про відпустки» тривалість навчальної відпустки для І-ІІ курсів 
становить 30 календарних днів впродовж навчального року, для ІІІ-VІ 
курсів – 40 календарних днів. Розклад установчо-екзаменаційних сесій 
розміщується на інформаційних стендах факультетів та на сторінці НН ІІОТ 
на сайті академії. 

Студенти, які навчаються без відриву від виробництва мають право 
на оплачувану додаткову відпустку на період проведення сесій. Виклик 
студентів на сесію здійснюється відповідно до графіка навчального 
процесу за допомогою документа, оформленого навчальним закладом 
(довідка-виклик на сесію). Довідку-виклик студент отримує особисто у 
методиста НН ІІОТ за два тижня до початку сесії. 

На підставі статей 215-220 КЗпП України та статті 15 Закону України 
«Про відпустки», додаткову оплачувану навчальну відпустку надають 
лише тим студентам, які успішно навчаються у ЗВО. Успішність навчання 
студента підтверджує довідка-виклик. За згодою роботодавця студенту 
може бути надана відпустка без збереження заробітної плати або частина 
щорічної оплачуваної  відпустки.  

На період навчально-екзаменаційної сесії бажаючим студентам 
надається можливість поселення в гуртожитку. 

Використання технологій дистанційного навчання реалізується в 
корпоративному хмарному середовищі академії MS Office 365. Студенти 
НН ІІОТ отримують цілодобовий персоніфікований доступ до каналів 
навчальних дисциплін семестру, де можуть отримувати навчальні 



матеріали, які розміщують викладачі, виконувати завдання, спілкуватись з 
викладачами онлайн, тощо.  

До складання іспитів та заліків допускаються лише студенти, які 
виконали умови договору, не мають академічної заборгованості, 
виконали контрольні та курсові проекти (роботи), передбачені 
навчальним планом. 

Студенти, які своєчасно не склали іспити та заліки без поважних 
причин вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. Студенти, 
що одержали під час сесії незадовільні оцінки або мають академічні 
заборгованості відраховуються з академії за академічну неуспішність.  

Відповідно до чинного законодавства підставами для відрахування 
здобувача вищої освіти є: 

• завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) 
програмою; 

• власне бажання; 
• переведення до іншого закладу вищої освіти; 
• невиконання індивідуального навчального плану; 
• порушення умов договору (контракту), укладеного між ПДАБА 

та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка 
оплачує таке навчання; 

• порушення академічної доброчесності; 
• інші випадки, передбачені законом. 
Дострокове складання сесії дозволяється при пред’явленні 

студентом медичної довідки або листа з місця роботи.  
Оплата за навчання згідно з умовами договору (контракту), має бути 

внесена до початку навчального року (семестру), а саме: 
• за осінній семестр до 1 вересня поточного навчального року; 
• за весняний семестр до 1 січня поточного року. 
Питання щодо оплати за навчання необхідно своєчасно узгоджувати 

у навчально-виробничому (договірному) відділі академії (к. 240, тел. (056) 
746-11-95) 
 


