
 



 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок перезарахування навчальних дисциплін та 

визначення академічної різниці 
 

1. Загальні положення 

1.1. "Положення про порядок перезарахування навчальних дисципін 

та визначення академічної різниці" (далі Положення), розроблено відповідно  

до нормативних документів МОН України, а саме: Закону України "Про вищу 

освіту" , "Про фахову передвищу освіту". 

"Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів 

закладів освіти" (наказ МОН України від 15.07.1996р. № 245) 

"Методичних рекомендацій щодо запровадження Європейської 

кредитно-трансферної системи та їх ключових документів у навчальних 

закладах" (лист МОН України від 26.02.2010р. № 1/9-119) 

1.2. Положення   визначає  порядок  перезарахування навчальних 

дисциплін та визначення академічної різниці для студентів, які: 

■ переводяться з інших НЗ; 

■ продовжують навчання після академічної відпустки або повторного 

навчання; 

■ поновлюються на навчання після відрахування. 

1.3. Дія Положення розповсюджується на всі відділення навчального 

закладу. 

2. Порядок перезарахування навчальних дисциплін 

2.1. Перезарахування навчальних дисциплін здійснюється за заявою 

студента на підставі академічної довідки або додатка до документа про вищу чи 

фахову передвищу освіту, виданого ліцензованим (акредитованим) вищим 

навчальним закладом України або закладом фахової передвищої освіти, чи 

витягу з навчальної картки студента, завіреної в установленому порядку. 

2.2. Заява про перезарахування дисциплін подається студентом на початку 

семестру. 

2.3. Дозвіл на перезарахування навчальних дисциплін, на підставі 

доповідної завідувача відділення, надає директор коледжу та затверджує 

наказом. (Наказ підшивається в особову справу студента). 

2.4. Перезарахування  навчальних   дисциплін  здійснює  завідувач 

відділенням  на підставі рекомендації голови циклової комісії  і має тривати 

не більше одного робочого тижня. 

Голова та викладачі циклової комісії, вивчивши документи, надають пропозиції 

завідувачу  відділення щодо: 

- можливості перезарахування навчальних дисциплін*  

- необхідності додаткової атестації за окремими темами; 

- неможливості перезарахування навчальних дисциплін. 

2.5. Рішення про перезарахування навчальних дисциплін приймається за 

таких умов: 

- якщо при порівнянні навчального плану спеціальності (спеціалізації) та 

вищезазначених документів інших ВНЗ назви навчальних дисциплін ідентичні, 

або мають незначну статистичну різницю;   , ' 

- якщо назви навчальних дисциплін мають значні  розбіжності, але при 



порівнянні навчальних програм дисциплін співпадають змістовна частина та 

вимоги до знань, умінь і навичок студента; 

- якщо загальний обсяг годин (кредитів ЄКТС), відведених на вивчення 

нормативної  дисципліни,  більший  75%, від передбаченого затвердженою у 

встановленому порядку освітньою програмою відповідної спеціальності 

(спеціалізації). 

- якщо в навчальних планах співпадають форми підсумкового контролю цієї 

дисципліни. 

2.6. Перезараховуються дисципліни, з яких за результатами 

підсумкового  контролю виставлено оцінку не нижче «добре», або"зараховано" 

(п.20 "Положення про академічні відпустки та повторне 

навчання у вищих закладах освіти та закладах фахової передвищої освіти". 

2.7. При перезарахуванні дисципліни зберігається раніше здобута 

позитивна оцінка рівня знань студентів. При переведенні, поновленні,зарахуванні 

на базі попереднього освітньо-кваліфікаційного рівня вступників, які не 

навчались за кредитно-модульною системою, оцінки одержані за національною 

шкалою, конвертуються до шкали ЄКТС та 100-бальної шкали чинної в коледжі. 

 2.8.Якщо оцінка з дисципліни складається з декількох оцінок за окремі 

семестри або оцінок з декількох дисциплін, то студенту (абітурієнту) 

виставляється середня зважена оцінка успішності з урахуванням обсягів 

відповідних складових навчальної дисципліни. 

2.9.Студент має право відмовитись від перезарахування дисципліни, якщо 

його не влаштовує отримана раніше оцінка. 

2.10.   Студенту  видається  залікова  книжка з проставленими  в  ній пере 

зарахованими  дисциплінами і відповідними оцінками згідно з робочим 

навчальним   планом   спеціальності  (спеціалізації), яка заповнюється та 

засвідчується особистим підписом завідувача відділення.    

2.11. До навчальної картки студента вносяться: назва дисципліни, загальна 

кількість годин, оцінка, підстава про перезарахування (№ академічної довідки, 

диплома тощо). 

3. Порядок визначення академічної різниці 

Дисципліни, які на момент переведення (поновлення) студента не вивчались 

ним повністю або загальний обсяг годин (кредитів ЄКТС), відведений на вивчення 

дисципліни у попередньому навчальному закладі, менший 75% обсягу дисципліни, 

передбаченої навчальним планом ЗВО становлять академічну різницю. 

3.1. Академічною різницею не вважаються дисципліни вільного вибору 

студента. 

3.2. Кількість підсумкових форм контролю, які складають академічну 

різницю, як правило, не повинна перевищувати 10 контрольних одиниць (заліків, 

екзаменів). 

3.3. Якщо навчальним планом передбачено складання заліку та 

екзамену з дисципліни, то до академічної різниці виноситься екзамен. 

3.4. Ліквідація академічної різниці здійснюється, як правило до початку 

навчальних занять або до початку заліково-екзаменаційної сесії. 

3.2. Порядок та терміни ліквідації академічної різниці визначається 

завідувачем відділення відповідно до Положення про порядок переведення, 

відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти. 

Контроль за виконанням Положення здійснює заступник директора з 



навчально-виховної  роботи. 

4. Порядок складання академічної різниці 

4.1 Особа, якій визначена академічна різниця, має скласти її в терміни, 

визначені графіком складання академічної різниці, як правило, до початку 

заліково-екзаменаційної сесії. У разі поновлення на навчання чи переведення з 

іншого НЗ академічна різниця, як правило, ліквідується до початку семестру.  

4.2. Основною формою оволодіння навчальним матеріалом та ліквідації 

академічної різниці є самостійна робота. 

4.3. З метою сприяння успішної підготовки до складання академічної різниці, 

завідувачем відділення надається необхідна консультативно-роз'яснювальна 

допомога. 

4.4. Викладачі циклової комісії, за якими закріплені дисципліни, що 

складають академічну різницю, надають необхідні навчально-методичні вказівки та 

рекомендації для самостійної роботи, забезпечують достатній рівень 

консультативної допомоги та об'єктивний підсумковий контроль знань студента. 

5. Оформлення документів 

5.1. Завідувачем відділення вносяться записи про перезарахування дисциплін 

та ліквідовану академічну різницю до залікової книжки та навчальної картки 

студента (засвідчуються підписом). 

5.2. В документації зазначається назва документа, на підставі якого проведено 

перезарахування, серія, номер, дата видачі та назва навчального закладу, що його 

видав. 

5.3. Оцінки проставляються за діючою у навчальному закладі шкалою. 

5.4. Результати складання академічної різниці обов'язково фіксуються у 

відомості обліку успішності. Відомості академічної різниці реєструються у журналі 

обліку роботи академічної групи на окремо відведених сторінках. 

5.5. У додаток до диплома вносяться усі нормативні і вибіркові 

дисципліни навчального плану даної спеціальності.  

6. Прикінцеві положення 

6.1. Положення набуває чинності з моменту його затвердження. 

6.2. Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи 

навчального закладу в межах своїх повноважень, що встановлені функціональними 

обов'язками. 

6.3. У випадку внесення змін, або доповнень у державні нормативно-правові 

документи, що регламентують питання цього Положення, відповідні пункти 

Положення втрачають свою чинність і вступають у дію внесені зміни. 


