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1 Загальні положення
1.1 Порядок визначення академічної різниці та перезарахування
навчальних дисциплін при переведенні, поновлені, зарахуванні або
академічній мобільності здобувача вищої освіти (далі – Порядок)
Чернігівського національного технологічного університету (далі –
Університет) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту»,
«Положення про організацію освітнього процесу в Чернігівському
національному технологічному університеті», затвердженого наказом
ректора від 01.09.2015 р. №142 та «Довідника користувача ЄКТС 2015 року»,
затвердженого Міністрами вищої освіти Європейського простору вищої
освіти у 2015 році на конференції міністрів у Єревані.
1.2 Перезарахування навчальних дисциплін (перенесення кредитів) –
це процес, за якого кредити, присвоєні в одному контексті (програмі, закладі)
визнаються в іншому формальному контексті з метою отримання
кваліфікації. Кредити, присвоєні студенту в рамках однієї програми, можуть
переноситися із закладу для накопичення в іншій програмі того ж самого або
іншого навчального закладу.
1.3 Порядок регламентує діяльність деканатів факультетів
Університету при визначення академічної різниці та визначає процедуру
перезарахування навчальних дисциплін (перенесення кредитів) при
переведенні, поновлені, зарахуванні або академічній мобільності здобувача
вищої освіти Університету.
1.4 Академічна різниця – це розбіжність між навчальними планами,
за яким здобувач вищої освіти навчався і за яким бажає навчатися з метою
здобуття відповідного ступеня і кваліфікації при переведенні, поновленні,
зарахуванні до Університету. Академічна різниця може також виникати при
реалізації академічної мобільності здобувачів вищої освіти Університету.
1.5 Академічна різниця визначається на підставі порівняння
навчального плану підготовки здобувача вищої освіти за певною освітньою
(освітньо-професійною чи освітньо-науковою) програмою Університету та
документів виданих здобувачу вищої освіти за попереднім місцем навчання:
 академічної довідки у випадку поновлення на навчання;
 витягу із залікової книжки у випадку переведення;
 додатку до диплома у випадку зарахування до Університету на
основі
раніше
здобутого
освітнього
ступеня
(освітньокваліфікаційного рівня);
 довідка з переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін,
кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання
навчальних здобутків у випадку академічної мобільності.
1.6 Академічна різниця виникає у випадках, коли в документах
виданих здобувачу вищої освіти за попереднім місцем навчання:
 відсутні нормативні дисципліни, що передбачені діючим навчальним
планом і вивчалися на попередніх курсах відповідно до вимог
галузевих стандартів;

 відсутні вибіркові дисципліни, що є базовими для здобуття певного
фаху (професійного спрямування);
 дисципліна вивчалася у меншому обсязі, з меншою кількістю
кредитів ЄКТС (відмінність становить більше ніж 25 %);
 наявні значні розбіжності в назві та змісті навчальної дисципліни;
 наявна невідповідність форм підсумкового контролю з дисципліни
(залік – замість екзамену або звичайний залік – замість
диференційованого заліку).
2 Підстави та порядок перезарахування навчальних дисциплін
2.1 Перезарахування навчальних дисциплін (перенесення кредитів)
проводиться згідно відповідної заяви здобувача вищої освіти на ім’я декана
факультету на підставі порівняння навчального плану підготовки за певною
освітньою (освітньо-професійною чи освітньо-науковою) програмою
Університету та документів виданих здобувачу вищої освіти за попереднім
місцем навчання (в тому числі у випадку зарахування здобувача вищої освіти
до Університету на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший
спеціаліст» (освітнього ступеню «молодший бакалавр»)).
2.2 Рішення щодо перезарахування може бути прийнято за умов,
якщо:
 назви навчальних дисциплін ідентичні або мають незначну
стилістичну відмінність, але обсяги та змістова частина навчальних
програм не відрізняються;
 кількість кредитів, відведена на вивчення навчальної дисципліни
відрізняється менше, ніж на 25 %;
 форми підсумкового контролю з дисциплін однакові.
При цьому екзамен може бути зарахований як залік, з відповідною оцінкою
за шкалою ЄКТС; диференційований залік може бути зарахований як
екзамен, з відповідною оцінкою за шкалою ЄКТС; недиференційований залік
може бути зарахований як диференційований залік, з оцінкою за шкалою
ЕКТС не менше «С» – 75 балів (добре).
2.3 При перезарахуванні дисципліни зберігається раніше здобута
позитивна оцінка. Перескладання іспитів (диференційованих заліків) з
дисципліни з метою підвищення оцінки, визначеної в документах виданих
здобувачу вищої освіти за попереднім місцем навчання, не дозволяється.
Якщо оцінка з дисципліни складається з декількох оцінок за окремі
семестри або з оцінок декількох модулів, то здобувачу вищої освіти
виставляється середньозважена оцінка успішності з урахуванням обсягів
відповідних складових навчальної дисципліни.
За необхідності (зокрема, у випадку, якщо у документах виданих
здобувачу вищої освіти за попереднім місцем навчання, містяться результати
навчання тільки за національною шкалою оцінювання) оцінка приводиться у
відповідність до діючої в Університеті шкали оцінювання наступним чином:
«задовільно» – 68 балів (D), «добре» – 83 бали (В), «відмінно» – 95 балів (А).

2.4 Рішення щодо перезарахування дисципліни (перенесення
кредитів) приймається деканом факультету або науково-педагогічним
працівником (завідувачем кафедри), який забезпечує викладання відповідної
дисципліни, за дорученням декана факультету.
2.5 При прийнятті рішення про перезарахування навчальних
дисциплін (перенесення кредитів) результат перезарахування відображається
у відповідній відомості. При цьому до навчальної картки здобувача вищої
освіти вносяться: назва дисципліни, загальна кількість годин/кредитів, оцінка
та підстава щодо перезарахування (номер академічної довідки, залікової
книжки, диплома тощо).
2.6 Документи вищих навчальних закладів інших держав можуть
бути враховані за наявності міжурядової угоди між Україною та відповідною
державою або угоди, затвердженої у встановленому порядку між
Університетом та відповідним іноземним вищим навчальним закладом (за
умови підтвердження даного факту довідкою МОН України і нострифікації
навчальних досягнень студента).

