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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. «Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін, 
визначення та ліквідація академічної різниці у ПВНЗ «Міжнародна академія 
екології та медицини»» (далі -  Положення) визначає порядок визначення 
академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін для здобувачів 
вищої освіти, які:
-переводяться з інших закладів вищої освіти (далі - ЗВО) України до ПВНЗ 
«Міжнародна академія екології та медицини» (далі- Академія);
- навчаються в Академії і бажають перевестися з однієї спеціальності на іншу;
- продовжують навчання після академічної відпустки або повторного навчання;
- поновлюються на навчання після відрахування;
- вступають на навчання до Академії на II курс на базі диплома молодшого 
спеціаліста / молодшого бакалавра, бакалавра.
1.2. Це Положення розроблено відповідно до законодавчих та нормативних 
документів МОН України та МОЗ України:
- Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145- VIII;
- Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII;
- «Методичних рекомендацій щодо запровадження Європейської кредитно- 
трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах» 
(лист МОН України від 26.02.2010 р. №1/9-119).
Та нормативних документів
- Положення про організацію освітнього процесу у ПВНЗ «Міжнародна 
академія екології та медицини»;
- Статуту, рішення Вченої ради, досвіду провідних ЗВО України та за її 
межами.
1.3. Перезарахування дисциплін за результатами їх вивчення в інших 
навчальних закладах не зменшує терміну навчання у ВНЗ та відповідальності 
Академії за рівень знань випускників з усіх дисциплін навчальних планів.

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 вищим 
навчальним закладом.
2.2. Перезарахування навчальних дисциплін здійснює декан факультету на 
підставі висновку комісії з визначення академічної різниці. Переведення 
студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які були відраховані 
з вищих навчальних закладів, здійснюється, як правило, під час літніх або 
зимових канікул.
2.3. Рішення про перезарахування навчальних дисциплін може бути прийнято 
за таких умов:



- наявності академічної довідки або додатка до документа про вищу освіту, 
виданих ліцензованим (акредитованим) навчальним закладом України;
- якщо при порівнянні навчального плану спеціальності 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 змістова частина та 
вимоги до компетентностей студента;
- якщо загальний обсяг годин, відведених на вивчення нормативної дисципліни, 
не менший 75%, ніж передбачений затвердженою у встановленому порядку 
робочою навчальною програмою відповідної спеціальності;
- якщо в навчальних планах співпадають форми підсумкового контролю по цій 
дисципліні.
2.4. При перезарахуванні дисципліни зберігається раніше здобутий критерій 
оцінювання навчальних досягнень студента «відмінно» та «добре».

При переведенні, поновленні, зарахуванні на базі попереднього освітнього 
рівня осіб, які не навчались за кредитно-модульною системою, оцінки, 
одержані ними, переводяться за шкалою ЄКТС та 200-бальною шкалою 
відповідно до чинної в Академії шкали оцінювання за максимальними 
значеннями.

Рішення про перезарахування навчальних дисциплін може бути прийнято і 
за умов, якщо:
-іспит, складений у ЗВО, де навчався студент, може бути зарахований як залік з 
відповідною оцінкою за шкалою ЄКТС;
- залік, якщо він був оцінений за шкалою ЄКТС, може бути зарахований як 
іспит з відповідною оцінкою за умови повного збігу годин (кредитів).
2.5. Претендент на переведення чи поновлення у складі студентів має право 
відмовитися від перезарахування дисципліни, якщо його не влаштовує 
отримана раніше оцінка, та складати її як академічну різницю або вивчати 
повторно.
2.6. Не перезараховуються дисципліни, які були опановані студентами за 
програмами І-ІІ рівнів акредитації ЗВО. Вступ на навчання за скороченим 
терміном навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, бакалавра не є переведенням 
(поновленням) і поняття академічної різниці не застосовується.

3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ
3.1. Академічна різниця -  це перелік навчальних дисциплін чинного 
навчального плану Академії відповідної освітньої програми відповідної
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спеціальності за попередні семестри, які здобувач вищої освіти раніше не 
вивчав. Також дисципліна вважається академічною різницею, якщо загальний



обсяг годин дисципліни становить менше 75% нормативного обсягу 
дисципліни чинного навчального плану Академії.
3.2. Визначення академічної різниці з навчальних дисциплін здійснюється 
протягом трьох днів з моменту подання заяви.
3.3. Загальний обсяг кредитів, які складають академічну різницю, як правило, 
не повинен перевищувати 20. Якщо навчальним планом передбачено складання 
заліку та екзамену з дисципліни, то до академічної різниці вноситься тільки 
екзамен (при цьому кредити та години для вивчення цієї дисципліни 
підсумовуються).
3.4. Вибіркові дисципліни не вважаються академічною різницею.
3.5. Вступники, поновлені або переведені студенти, яким визначена академічна 
різниця, мають скласти її в терміни, визначені графіком складання академічної 
різниці, як правило, до початку заліково-екзаменаційної сесії.
3.6. Основною формою оволодіння навчальним матеріалом при ліквідації 
академічної різниці є самостійна робота вступника студента.
3.7. З метою сприяння успішному складанню академічної різниці студентам 
надається необхідна консультативно-роз’яснювальна допомога відповідними 
структурами Академії.
3.8. Кафедри, 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 студентів.

4. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
4.1. Підготовка матеріалів щодо перезарахування дисциплін та визначення 
академічної різниці покладається на деканат медичного факультету.
4.2. Академічна довідка, копія додатка до диплому про вищу освіту, заяви про 
перезарахування навчальних дисциплін, погоджені керівниками структурних 
підрозділів, підшиваються до навчальної картки студента.
4.3. До залікової книжки, навчальної картки студента вносяться записи про 
перезарахування результатів заліків та екзаменів, які засвідчуються підписом 
декана медичного факультету Академії. В заліковій книжці та навчальній 
картці зазначається назва документа, на підставі якого проведено 
перезарахування, серія, номер, дата видачі та назва навчального закладу, що 
його видав. Оцінки проставляються за чинною в Академії шкалою.
4.4. Результати складання академічної різниці фіксуються у відомості, 
навчальній картці студента та заліковій книжці. Відомості академічної різниці 
реєструються в окремому журналі.
4.5. В загальну заліково-екзаменаційну відомість академічної групи прізвище
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студента, якому перезараховано навчальну дисципліну, не заноситься.



4.6. У додаток до диплома вносяться усі нормативні та варіативні дисципліни 
навчального плану даного напряму підготовки (спеціальності). Дисципліни 
вільного вибору студента можуть відрізнятися.
4.7. Особи, які мають іноземні документи про освіту, повинні здійснити 
процедуру їх визнання (нострифікації) та отримати свідоцтво, яким 
підтверджується право на продовження освіти в Україні.

5, ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження.
5.2. Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи Академії в 
межах своїх повноважень, що встановлені функціональними обов’язками.
5.3. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться та затверджуються 
Вченою радою Академії у тому ж порядку, що й саме Положення.

Проректор
з навчально-методичної роботи, 
к.м.н.

Виконавець: Орлепко Н. Ф.


