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Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та 

визначення академічної різниці в Таврійському державному 

агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного / Ломейко О.П., 

Кюрчев С.В., Назаренко І.П., Карман С.В., Іванова І.Є., Галько С.В.,  

Чижиков І.О. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. 

 

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та 

визначення академічної різниці в Таврійському державному 

агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного розроблено 

відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та «Положення про 

організацію освітнього процесу в ТДАТУ». 

Метою зазначеного Положення є визначення порядку перезарахування 

навчальних дисциплін, визначення академічної різниці для вступників усіх 

форм навчання та регламентує вимоги до процедури їх ліквідації академічних 

розходжень навчальних планів. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Таврійського державного 

агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного 

від  31.10.19  № 239 - ОД 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дане Положення визначає порядок перезарахування навчальних 

дисциплін та визначення академічної різниці для вступників усіх форм 

навчання, які: 

 переводяться з інших закладів вищої освіти; 

 вступають на навчання до ТДАТУ за освітнім ступенем бакалавра на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на перший 

(скорочений) або другий (третій) курси, у тому числі за іншою спеціальністю; 

 бажають навчатися у ТДАТУ одночасно за декількома освітніми 

програмами, а також одночасно у декількох закладах вищої освіти (паралельне 

навчання); 

 здобувають вищу освіту у ТДАТУ і бажають перевестися з однієї 

спеціальності на іншу в межах одного закладу вищої освіти; 

 продовжують навчання після академічної відпустки або повторного 

навчання; 

 поновлюються на навчання після відрахування. 

Виконання Положення є обов’язковим для керівного та професорсько-

викладацького складу ТДАТУ. 

1.2. Це Положення розповсюджується на всі навчальні підрозділи 

ТДАТУ (інститути, факультети, кафедри, відокремлені структурні підрозділи). 

1.3. Академічні розходження навчальних планів включають академічну 

різницю та академічні розбіжності з дисциплін. 

1.4. Академічна різниця з дисциплін – це перелік дисциплін 

навчального плану за попередні сесії, які особа, що бажає продовжити 

навчання, не вивчала. 

1.5. Академічна розбіжність з дисципліни – це різниця за обсягом 

(менша кількість навчальних годин), формою підсумкового контролю (залік – 

замість екзамену чи звичайний залік – замість диференційованого) або за 

змістом між дисципліною, з якої особа атестована раніше, і відповідною їй 

дисципліною чинного навчального плану. Зміна назви дисципліни без зміни 

обсягу, форми підсумкового контролю і змісту за наявності мотивованого 

висновку відповідної кафедри чи методичної комісії факультету відповідної 

спеціальності академічним розходженням не вважається і має бути 

перезарахованою деканом факультету у відповідності до вимог цього 

Положення. 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

2.1. Перезарахування навчальних дисциплін проводиться на підставі 

академічної довідки або додатку до документа про вищу освіту (диплома 



  

молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра), виданого закладом 

вищої освіти. 

2.2. Рішення про перезарахування навчальних дисциплін приймає 

декан факультету (далі – декан) або керівник інституту (далі – директор) за 

погодженням з гарантом освітньої програми і відповідними кафедрами 

університету. При вступі за освітнім ступенем бакалавра на основі ОКР 

молодшого спеціаліста курс зарахування та термін навчання визначаються 

деканом (керівником) з урахуванням вимог стандарту вищої освіти 

відповідної спеціальності. 

2.3. Декан (керівник), вивчивши документи особи, яка бажає 

вступити/поновитися/перевестися на навчання та за погодженням із 

відповідними кафедрами і гарантом освітньої програми приймає рішення 

щодо: 

 можливості перезарахування навчальних дисциплін; 

 наявності академічної розбіжності дисциплін та необхідності 

додаткової атестації
1
 за окремими темами; 

 неможливості перезарахування навчальних дисциплін. 

2.4. Рішення про перезарахування навчальних дисциплін 

приймається за таких умов: 

 наявності академічної довідки
2
 або додатка до документа про вищу 

освіту, виданих ліцензованим (акредитованим) закладом вищої освіти 

України; 

 якщо при порівнянні навчального плану спеціальності (освітньої 

програми) та вищезазначених документів інших ЗВО назви навчальних 

дисциплін ідентичні або мають незначну стилістичну 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, відведених на вивчення нормативної 

дисципліни, не менший, ніж передбачений затвердженою у встановленому 

порядку освітньо-професійною програмою відповідної спеціальності; 

 якщо в навчальних планах співпадають форми підсумкового 

контролю по цій дисципліні. 

2.5. При перезарахуванні дисципліни зберігається раніше здобута 

позитивна оцінка рівня знань студентів. При цьому оцінка за національною 

шкалою переводиться до шкали оцінювання EСTS затвердженої 

Положенням про організацію навчального процесу за кредитно-модульною 

системою навчання у ТДАТУ (додаток 1). 

Якщо оцінка з дисципліни складається з декількох оцінок за окремі 

семестри або оцінок з декількох дисциплін, то вступнику виставляється 

                                                                 

1  Додаткова атестація за окремими темами проводиться у формі підсумкового контролю (екзамену, заліку, 

співбесіди) з відповідної дисципліни з обмеженим обсягом контрольованого матеріалу.  

 
2
  Для студентів ТДАТУ при паралельному (одночасному) навчанні, переведенні на іншу форму навчання, 

спеціальність тощо – витяг з навчальної картки. 



  

середньозважена оцінка успішності з урахуванням обсягів відповідних 

складових навчальної дисципліни (додаток 2). 

2.6. Студентам, які мали академічну розбіжність, після додаткової 

атестації за окремими темами, дисципліна перезараховуються із 

середньозваженою оцінкою успішності з урахуванням обсягів відповідних 

складових навчальної дисципліни (додаток 2). 

2.7. Рішення про перезарахування навчальних дисциплін 

оформлюється розпорядженням декана (керівника). Оригінал розпорядження 

підшивається в особову справу здобувача вищої освіти. 

2.8. Студентам, які отримують право на повторне навчання, можуть 

бути перезараховані дисципліни, з яких за результатами підсумкового 

контролю вони мали оцінку не нижче «задовільно» або «зараховано». 

2.9. Студент має право відмовитися від перезарахування дисципліни 

та перездати її після повторного вивчення згідно порядку складання 

академічної різниці. 

2.10. Декан (керівник) може приймати рішення за погодженням із 

гарантом освітньої програми та відповідними кафедрами про 

перезарахування навчальних дисциплін або частини їх кредитів на підставі 

документів, отриманих особою у неформальній освіті. 

2.11. Студенту видається залікова книжка з проставленими в ній 

перезарахованими дисциплінами і відповідними оцінками згідно з робочим 

навчальним планом спеціальності, яка заповнюється в деканаті (інституті) та 

засвідчується особистим підписом декана (директора). 

До навчальної картки студента вносяться: назва дисципліни, загальна 

кількість годин, оцінка, підстава про перезарахування (№ академічної 

довідки, диплома тощо). 

 

3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ 

3.1. Визначення академічної різниці з навчальних дисциплін 

здійснює декан (керівник) на підставі співставлення диплома про раніше 

здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або академічної довідки з 

навчальним планом відповідної спеціальності. 

3.2. Кількість навчальних дисциплін, які складають академічну різницю 

не повинно перевищувати кількості дисциплін у семестрі. 

3.3. Порядок та термін ліквідації академічної різниці визначається 

деканом (керівником) відповідно до п. 1.4.5. Положення про порядок 

переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти. 

 

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження. 

4.2. Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи 

університету в межах своїх повноважень, що встановлені функціональними 

обов’язками. 

4.3. Остаточне рішення про терміни та умови ліквідації здобувачами 

вищої освіти академічної різниці встановлюється наказом ректора університету. 



  

Додаток 1 

 

Правила перезарахування оцінок за національною шкалою 

у систему оцінювання ЕСТS 

 

В ТДАТУ переведення балів внутрішньої 100-бальної шкали в 

національну та шкалу ЕСТS здійснюється в такому порядку: 
 

Оцінка за національною 

(чотирибальною) 

шкалою 

Рейтинг 

за шкалою 

ECTS 

Оцінка  

за шкалою  

ECTS 

5 (відмінно) 90 A 

4 (добре)  75 C 

3 (задовільно)  60 E 

 



  

Додаток 2 

 

ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗВАЖЕНОЇ ОЦІНКИ 

Середня зважена оцінка виводиться з метою більш точного 

визначення підсумкової оцінки з навчальної дисципліни, яка вивчалась 

протягом декількох семестрів із проведенням семестрових екзаменів. 

 

Середня зважена оцінка визначається за формулою: 
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 , 

де: X  — середня зважена оцінка; Q — загальний обсяг навчального часу 

або обсяг аудиторних занять, відведених на вивчення навчальної дисципліни 

протягом семестру; Х — семестрова екзаменаційна оцінка. 

Наприклад, для вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова» у 

аграрних ЗВО за спеціальністю «Агрономія» передбачено навчальним 

планом 180 годин. Зазначена дисципліна вивчається протягом 3-х семестрів. 

Загальний обсяг навчального часу на кожний окремий навчальний курс 

із іноземної мови розподіляється таким чином: 

1 семестр — 60 годин; 

2 семестр — 60 годин; 

3 семестр — 60 годин. 

Якщо прийняти, що з кожного окремого навчального курсу семестровий 

екзамен оцінювався відповідно оцінками «5», «4», «3», то середня зважена 

оцінка обчислюється так: 
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