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Порядок 

організації освітнього процесу для здобувачів вищої освіти освітнього 

ступеня «бакалавр», які прийняті на навчання за скороченим терміном 

підготовки на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший 

бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

 

Здобувачі, які прийняті на навчання на другий або третій курс за 

скороченим терміном підготовки освітнього ступеня „бакалавр” (в окрему 

групу або на поповнення групи), навчаються за діючими на даний час 

навчальними планами освітнього ступеня „бакалавр” повного терміну навчання 

(240 кредитів ЄКТС) відповідно денної або заочної форм навчання. 

Усі навчальні дисципліни повного навчального плану (240 кредитів 

ЄКТС) заносяться до залікової книжки здобувача, індивідуального навчального 

плану здобувача, особової картки здобувача та у додаток до диплому. 

 

Алгоритм перезарахування 

1. Перезараховуються або додатково вивчаються тільки дисципліни 

першого року навчання для здобувачів з терміном навчання 2 роки 10 місяців 

(тільки дисципліни 1 та 2 року навчання для здобувачів з терміном навчання 1 

рік 10 місяців) в межах тієї кількості кредитів ЄКТС, які зазначені у Стандарті 

вищої освіти (освітній програмі). 

2. Фахівець деканату, який відповідає за ведення заліково- 

екзаменаційних відомостей, особових карток здобувачів, формує розгорнутий 

перелік дисциплін, зазначених у пункті 1 та передає його завідувачу випускової 

кафедри. 

3. Завідувач випускової кафедри або уповноважена особа кафедри 

аналізує стан вивчення дисциплін шляхом співставлення дисциплін переліку з 

дисциплінами додатку до диплома попереднього освітнього рівня. 

При цьому: 

- Якщо здобувач вивчав дисципліну на попередньому освітньому рівні в 



повному або в більшому обсягах (чи в меншому, але різниця загальної кількості 

годин становить не більше 25 %), то її перезараховують. Перезарахування 

здійснює за зверненням завідувача випускової кафедри викладач відповідної 

кафедри, який у минулому чи у поточному навчальному році викладав 

(викладає) дисципліну. Інформація щодо перезарахування дисциплін 

відображається у залікових книжках, навчальних картках здобувачів, аркуші 

успішності здобувача (форма № Н-5.04у, доздача; форма друкується з 

програмного модуля „Деканат”). 

- Якщо здобувач не вивчав дисципліну на попередньому освітньому рівні 

або вивчав не в повному обсязі (різниця загальної кількості годин становить 

більше 25 %), то дисципліна потребує вивчення та атестації. За зверненням 

завідувача випускової кафедри, завідувач кафедри, за якою закріплена 

дисципліна призначає викладача для консультування та здійснення атестації 

зазначеної дисципліни. Облік навчальної роботи викладачів із прийому 

дисциплін академічної різниці здійснюється за рахунок годин, які визначені 

Нормами часу. Атестація проводиться протягом всього терміну навчання та не 

враховується при аналізі успішності сесій та нарахуванні стипендії. Інформація 

щодо атестації дисциплін відображається у залікових книжках, навчальних 

картках здобувачів, аркуші успішності здобувача (форма № Н-5.04у, доздача; 

форма друкується з програмного модуля „Деканат”). 

4. Відповідальність за правильність оформлення перездачі або вивчення 

дисципліни несе завідувач випускової кафедри. 

5. В окремих випадках за зверненням здобувача (заява на ім'я директора 

інституту (декана факультету), можно перезарахувати дисципліну (дисципліни) 

навчального плану 2-4 року навчання з терміном навчання 2 роки 10 місяців (3-

4 року навчання з терміном навчання 1 рік 10 місяців). При цьому здобувач в 

обов'язковому порядку надає робочу програму (силабус) відповідної 

дисципліни (дисциплін) попереднього освітнього рівня. 

 


