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1. Загальна частина 

1.1. Перезарахування дисциплін , навчальних практик, курсових проектів 

(робіт) та форм їх атестації (екзаменів і заліків) може проводитися для осіб, 

які: 

- мають освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) «Кваліфікований 

робітник» за відповідною до напряму підготовки спеціальністю і 

зараховуються на другий (третій) курс навчання за освітньо-професійною 

програмою (ОПП) підготовки фахівців ОКР «Молодший спеціаліст» або ОКР 

«Молодшого спеціаліста» за відповідною до галузі знань зі спеціальності і 

зараховуються на термін навчання (2-3 роки) на ОС «Бакалавр» до МЛТК; 

-  переводяться з інших вищих навчальних закладів або поновлюються 

на навчання за ОПП підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра до МЛТК; 

-  мають базову (повну) вищу освіту і здобувають другу вищу освіту в 

МЛТК. 

1.2. Перезарахування дисциплін  навчальних практик, курсових проектів 

(робіт) та форм їх атестації (екзаменів і заліків) проводиться за таких умов: 

-  назва дисципліни співпадає з її назвою в навчальному плані 

відповідної спеціальності у МЛТК або містить назву розділу в складі 

навчальної дисципліни; 

-  обсяги дисципліни (години чи кредити ECTS) відповідають обсягам 

дисципліни за навчальним планом відповідної спеціальності у МЛТК 

(можлива розбіжність – до 40 %); 

-    рівнозначності форм атестації з дисципліни, за умови невідповідності 

форм атестації, перезарахування дисципліни проводиться у тому випадку, 

коли за навчальним планом МЛТК з дисципліни передбачено форму 

атестації. 

1.3. Якщо умови, зазначені у п. 1.2, не виконуються, екзамен (залік) з 

дисципліни складається особою як академічна різниця згідно з вимогами 

чинних нормативних актів. 

1.4. Перезарахування дисциплін та форм їх атестації (екзаменів і заліків) 

проводиться з урахуванням Ліцензійних умов надання освітніх послуг у 

сфері вищої освіти: частка педагогічних працівників вищої категорії, які 

викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності та 

працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи (% від 

кількості годин для кожного циклу дисциплін навчального плану), має 

складати не менше 25. 

1.5. При невиконанні умов, зазначених у п. 1.4, екзамен (залік) з 

дисципліни складається особою як академічна різниця. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Порядок перезарахування дисциплін та форм їх атестації 

(екзаменів і заліків) 

2.1. Перезарахування екзаменів і заліків проводиться кафедрою або 

цикловою комісією відповідної спеціальності. 

2.2. Особи, зазначені у п. 1.1, подають у навчальну частину документи 

про вивчені та атестовані дисципліни, їх обсяги в годинах чи кредитах ECTS 

(додаток до диплому про професійну освіту, академічну довідку тощо). 

2.3. Рішення про перезарахування окремої дисципліни та форм її 

атестації (екзамену чи заліку) для кожної особи приймає кафедра, циклова 

комісія спеціальності, яке оформляється відповідним протоколом. 

2.4. На підставі рішення кафедри, циклової комісії навчальною частиною 

складається  відомість успішності студента. 

2.5.  Відомість успішності студента підписують голова кафедри або 

циклової комісії та викладачем даної дисципліни, навчальних практик, 

курсових робіт(проектів), завідувач відділення. 

2.6. На основі поданих аркушів успішності студентів навчальна частина 

видає наказ про перезарахування дисциплін.  
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