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1. Загальні положення 
 

1.1. Положення про порядок перезарахування результатів навчання 

(навчальних дисциплін, кредитів ЄКТС) та визначення академічної різниці у 

Міжнародному європейському університеті (далі – Положення) розроблено 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету 

Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 «Про затвердження Положення 

про порядок реалізації права на академічну мобільність», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 1210-р «Деякі питання 

організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах», «Методичних 

рекомендацій щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної 

системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах» (лист МОН 

України № 1/9-119 від 26 лютого 2010 р.), «Положення про порядок 

переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних 

закладів освіти» (наказ МОН України № 245 від 15 липня 1996 р.), листа МОН 

України № 1/9-639 від 16 грудня 2014 р. 

1.2. Положення визначає порядок перезарахування результатів 

навчання (навчальних дисциплін, кредитів ЄКТС) та визначення академічної 

різниці для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання, які: 

− переводяться до Університету з інших ЗВО;  

− переводяться на споріднену спеціальність у межах Університету; 

− продовжують навчання після академічної відпустки або повторного 

навчання; 

− поновлені на навчання після відрахування; 

− навчаються на іншій спеціальності того самого освітнього ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня); 

− вступили на навчання за певним освітнім рівнем на основі попередньо 

здобутого освітнього-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

1.3 Дія Положення поширюється на всі навчально-наукові інститути 

Університету. 

 

 

2. Визнання та перезарахування результатів навчання (навчальних 

дисциплін, кредитів ЄКТС) 

 

2.1. Визнання результатів навчання здійснюється на основі Європейської 

кредитної трансфертно-накопичувальної системи. 

Порівняння обсягу навчального навантаження повинно ґрунтуватися на 

зіставленні результатів навчання, яких було досягнуто здобувачем вищої 

освіти відповідно до академічної довідки чи додатку до диплома, та 

результатів навчання, запланованих освітньою програмою відповідної або 

спорідненої спеціальності в Університеті. 

2.2. Обсяг Освітніх програм вищої освіти визначається у кредитах ЄКТС 

і становить звичайно (якщо інше не визначене стандартом вищої освіти): 



- за освітнім рівнем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти 

– 240 кредитів ЄКТС; 

- за освітнім рівнем бакалавра на основі кваліфікації молодшого 

спеціаліста (ступінь вищої освіти) нормативний обсяг Освітньої програми 

залишається незмінним, при цьому припускається можливість 

перезарахування результатів навчання в обсязі 120 кредитів ЄКТС; 

- за освітнім рівнем магістра: освітньо-професійна програма - 90 кредитів 

ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми магістра медичного спрямування 

становить 300 кредитів ЄКТС.  

2.3. Особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший 

спеціаліст» Університет має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, 

отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого 

спеціаліста, обсягом не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, якщо інше не 

передбачено стандартом вищої освіти.  

60 кредитів ЄКТС відповідають навчальному навантаженню повного 

навчального року. Відповідно обсяг одного кредиту ЄКТС дорівнює 30 годин. 

Обсяг навчального навантаження, обліковий у національних кредитах у 

54 години, запроваджених Положенням про організацію навчального процесу 

у вищих навчальних закладах (Наказ МОН № 161 від 02.06.93 р.), 

перераховується в кредити ЄКТС шляхом множення на 1,5. Стандарти та інші 

нормативні документи у галузі вищої освіти, які розраховані в годинах 54-

годиного навчального тижня або національних кредитах, перераховуються в 

кредити ЄКТС шляхом множення кількості облікових годин на 5/6, а кількості 

національних кредитів на 1,5 з округленням до 60 кредитів ЄКТС на рік. 

Кредити ЄКТС обсягом 36 годин, які були запроваджені наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2004 року № 812, 

замінюються на кредити ЄКТС обсягом 30 годин без зміни кількості кредитів. 

Стандарти та інші нормативні документи галузі вищої освіти, які 

розраховані в експериментальних кредитах ЄКТС обсягом 36 годин, 

перераховуються в кредити ЄКТС шляхом множення кількості облікованих 

годин на 5/6 без зміни кількості кредитів. 

Надалі використовуються лише кредити ЄКТС (далі — кредити), на 

відміну від національного кредиту в 54 години та експериментального кредиту 

в 36 годин. 

Навчальним складовим, які плануються в тижнях (практики та 

кваліфікаційні роботи), встановлюються 1,5 кредити за кожний тиждень.  

2.4. Перезарахування навчальних дисциплін здійснюється за заявою 

здобувача вищої освіти на підставі академічної довідки або додатка до 

документа про вищу освіту, виданого закладом вищої освіти. 

2.5. Перезарахування результатів раніше складених здобувачем вищої 

освіти навчальних дисциплін, згідно з індивідуальним навчальним планом, 

здійснюється за рішенням директора Інституту на підставі рекомендацій 

експертної комісії, яка складається з директора Інституту, представників 

навчально-методичного центру, завідувача кафедри відповідної спеціальності 



згідно з профілем дисциплін. Експертна комісія утворюється розпорядженням 

директора Інституту. 

Експертна комісія аналізує компетентності, якими оволодів здобувач, і 

результати вивчення дисципліни, визначає їх відповідність змісту навчальної 

дисципліни освітньо-професійній програмі, загальний обсяг у годинах та 

кредитах ЄКТС, форми підсумкового контролю.  

2.6. Експертна комісія приймає рішення щодо надання рекомендацій 

директору інституту для перезарахування дисциплін у таких випадках, а саме: 

− навчальні дисципліни повністю співпадають у назві та кількості 

відведених на їх вивчення кредитів ЄКТС; 

− загальний обсяг годин (кредитів ЄКТС), відведений на вивчення 

навчальних дисциплін, відрізняється, але не менший 75% обсягу дисципліни, 

передбаченого навчальним планом Університету; 

− відрізняється форма контролю. 

Висновок у вигляді витягу з протоколу засідання експертної комісії про 

рекомендацію щодо перезарахування навчальних дисциплін може бути 

прийнято за умов, якщо: 

− іспит, складений у закладі вищої освіти, де навчався здобувач вищої 

освіти, може бути зарахований як залік з відповідною оцінкою за шкалою 

ЄКТС; 

− залік, якщо він був оцінений за шкалою ЄКТС, може бути зарахований 

як іспит з відповідною оцінкою за умови, якщо кількість годин (кредитів) на 

вивчення дисципліни є не меншою ніж передбачено освітньою програмою. 

Якщо залік не був оцінений за шкалою ЄКТС з дисципліни, яка може бути 

перезарахована, такий залік може бути перезарахований з оцінкою, яка 

дорівнює середньому балу документа закладу вищої освіти, де навчався 

здобувач вищої освіти. 

2.7 Експертна комісія розглядає заяву здобувача вищої освіти, вивчає 

попередні результати його навчання, при необхідності проводить співбесіду зі 

здобувачем вищої освіти з метою уточнення змісту вивченої в попередньому 

закладі вищої освіти дисципліни, яка перезараховується. 

Експертна комісія робить висновок про можливість (неможливість) 

перезарахування навчальної дисципліни. 

Висновок експертної комісії зазначається на заяві здобувача вищої освіти. 

Остаточне рішення, на підставі висновку експертної комісії приймає 

директор інституту. 

2.8 Одноосібне рішення директора Інституту про перезарахування 

навчальних дисциплін може бути прийняте за таких умов: 

− при порівнянні освітньо-професійної програми та академічної довідки 

або додатка до документа про вищу освіту здобувача вищої освіти назви 

навчальних дисциплін ідентичні або мають стилістичну розбіжність; 

− якщо в навчальних планах співпадають загальний обсяг годин 

(кредитів ЄКТС) та форми підсумкового контролю з навчальної дисципліни. 



2.9 При перезарахуванні навчальної дисципліни зберігається раніше 

здобута позитивна оцінка навчальних досягнень здобувача вищої освіти. 

Якщо оцінка з навчальної дисципліни складається з декількох оцінок, то 

претенденту виставляється середньозважена (за кількістю кредитів). 

2.10 Претендент на переведення чи поновлення у складі здобувачів вищої 

освіти має право відмовитися від перезарахування дисципліни, якщо його не 

влаштовує отримана раніше оцінка, та складати її як академічну різницю або 

вивчати повторно. 

2.11 Здобувачам вищої освіти, які залишені на повторне навчання, можуть 

бути перезараховані навчальні дисципліни, з яких за результатами 

підсумкового контролю вони мали оцінку не нижче «добре» або «зараховано». 

2.12. Особа має право здобути ступінь бакалавра за умови наявності в неї 

повної загальної середньої освіти. На навчання для здобуття ступеня бакалавра 

(за скороченою програмою) також можуть претендувати особи з освітньо-

кваліфікаційним рівнем вищої освіти молодшого спеціаліста  за умови вступу 

за спорідненою в межах галузі знань  спеціальністю. 

 

 

3. Порядок визначення академічної різниці 
 

3.1 Академічна різниця – розбіжність, що утворилася внаслідок 

відмінностей у навчальному плані за спеціальністю, за якою здобувач 

навчався, і освітньою програмою за спеціальністю, за якою буде навчатися. 

Загалом обсяг додаткових кредитів, які здобувач вищої освіти може 

отримати за навчальний рік (повторне вивчення дисциплін, ліквідація 

академічної різниці), не повинен перевищувати 20 кредитів за рік (Методичні 

рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної 

системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах (лист 

Міністерства освіти і науки України від 26 лютого 2010 р. № 1/9-119)).  

Максимально допустимий обсяг академічної різниці при поновленні, 

переведенні здобувача вищої освіти або зарахуванні на другий (старші) курси 

або на перший курс (зі скороченим строком навчання) на основі здобутого 

рівня молодшого спеціаліста встановлюється закладом вищої освіти, але не 

може перевищувати 20 кредитів.  

3.2 Визначення академічної різниці з навчальних дисциплін здійснюється 

Головною експертною комісією Університету за поданням директора 

Інституту. 

Головна експертна комісія утворюється наказом ректора у складі:  

проректора за напрямом, директорів Інститутів, представника навчально-

методичного центру. 

3.3 Академічну різницю становлять дисципліни, які на момент 

переведення (поновлення) особою не вивчались або загальний обсяг годин 

(кредитів), відведений на вивчення дисципліни, менший 75% обсягу 

дисципліни, передбаченої навчальним планом Університету. 

3.4 Академічною різницею не вважаються: 



− дисципліни вільного вибору здобувача вищої освіти за умови, що він у 

попередньому закладі освіти вивчив достатню кількість кредитів з дисциплін 

вільного вибору передбачених навчальним планом відповідної освітньої 

програми. 
3.5 Недостатній обсяг кредитів здобувач вищої освіти повинен 

ліквідувати, виходячи з того, що загальна сума кредитів ЄКТС на семестр 

складає 30. 

3.6 Якщо навчальним планом передбачено складання заліку та іспиту з 

навчальної дисципліни, то до академічної різниці виноситься іспит.  

Якщо навчальним планом передбачено складання кількох заліків або 

іспитів з однієї навчальної дисципліни, які викладаються декілька семестрів, 

то до академічної різниці вноситься середній бал з іспитів. 

Кількість підсумкових форм контролю, які складають академічну 

різницю, як правило, не повинна перевищувати 8 контрольних одиниць 

(заліків, диференційованих заліків, іспитів). 

3.7 Порядок і термін ліквідації академічної різниці визначається 

директором інституту. 

3.8 Особи, яким визначена академічна різниця, мають скласти її в терміни, 

визначені індивідуальним графіком складання академічної різниці (відповідно 

до «Положення про організацію індивідуального навчання студентів 

Міжнародного європейського університету»), до початку першої заліково-

екзаменаційної сесії.  

3.9 Основною формою оволодіння навчальним матеріалом під час 

ліквідації академічної різниці є самостійна робота. З метою сприяння 

підготовці до складання академічної різниці кафедрами і дирекцією інституту 

надається необхідна консультативно-роз'яснювальна допомога. 

Кафедри, за якими закріплені навчальні дисципліни, з яких складають 

академічну різницю, надають необхідні навчально-методичні вказівки та 

рекомендації для самостійної роботи, забезпечують достатній рівень 

консультативної допомоги та об’єктивний підсумковий контроль знань. 

 

4. Оформлення документів 
 

4.1 Підготовка матеріалів щодо перезарахування дисциплін та визначення 

академічної різниці покладається на дирекцію інституту, до якої подано заяву 

на навчання. 

Для здачі академічної різниці дирекцією інституту оформлюється 

індивідуальна відомість, в якій зазначаються всі навчальні дисципліни, з яких 

повинна бути здана академічна різниця. 

4.2. Академічна довідка (копія додатка до диплома про вищу освіту) та 

заява про перезарахування навчальних дисциплін, погоджені директором 

інституту, підшиваються до особової справи здобувача вищої освіти. 

4.3. До залікової книжки (індивідуального навчального плану) 

здобувача вищої освіти вносять записи про перезарахування результатів 



заліків та іспитів, які засвідчуються підписом директора інституту. Оцінки 

проставляються за чинною в Університеті шкалою. 

4.4. Результати складання академічної різниці фіксуються у відомостях 

обліку або аркушах успішності та заліковій книжці (індивідуального 

навчального плану) здобувача вищої освіти. Відомості академічної різниці 

реєструються у журналі на окремо відведених сторінках. 

4.5 Для осіб, які мають іноземні документи про освіту, визнання 

результатів навчання та академічної різниці здійснюється в установленому 

законодавством порядку. 
 

5. Прикінцеві положення 

 

5.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження. 

5.2. Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи 

Університету в межах своїх повноважень, що встановлені посадовими 

інструкціями. 
 


