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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. «Положення про nорядок визнання результатш навчання 

отриманих у формальній та неформалr:.ній освіті, а також визначення 

академічної 
. . 

рІЗНИЦІ у Приватному вищому навчальному закладІ 

<<Міжнародний наукпво-технічни й унівеrс:итет імені академіка Юрія Бугая»» 

(далі - Положення) розроблено підпові ; 1но до Закону України «Про вищу 

освпу», положень, визначених Конвенцією про визнання кваліфікацій з 

вищої освіти в європейському регі о ні (Лі сабон, 11 квітня 1997 р.) додаткових 

текстів та рекомендацій до ІІеЇ , 13рахо 11уючи «Методичних рекомендацій 

щодо запровадження ЄвропейсLкої кредитно-трансферної системи та 11 

ключових до кументш у- вищих навчальних закладах», дотримуючись 

" Глобальної конвенції про визнання кваліфікацій вищої освіти (Париж, 

листопад 2019 р.) , Стандарті в і рекомендацій щодо забезпечення якосп в 

Європейському просторі вищої освіти (далі - Стандарти ESG), «Положення 

про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих 

навчальних закладів освіти» (наказ МОН України N2 245 від 15 .07.1996 р.) та 

з урахуванням інших локальних положень Приватного вищого навчального 

закладу «Міжнародний науково-технічни й університет імені академіка Юрія 

Бугаю> (далі- ПВНЗ «МНТУ», Університет). 

1 .2. У цьому Іlоложен ні терміни R·,киваються в таких значеннях: 

шшdеміч1-ш різІ-ІUЦЯ - це р і з ниця мі ж переліком освітніх компонентів 

освітніх програм (дисциплін, практик) , що формують компетентності і 

програмні результати навчання , визначені стандартом вищої освіти для 

певно·і спеціальності відповіююго rівня JЗ! ІЩОЇ освіти, їх загальним обсягом у 

кредитах ЄКТС та їх змістом. Ака.демічною різницею не є освпю 

компоненти, що є вибірковими для відповідної освітньої програми. 

Форма контролю не враховується , як академічна різниця. 



атестація -встановлення відповідності засвоєних Здобувачами рівня та 

обсягу знань, умінь , інших компет~нтностей вимогам стандартів вищої освіти 

(за наявності) або затвердженим стандартr1м ПВНЗ «МНТУ»; 

визІ-tання кредитів Є!{ТС- прсJцес , за допомогою якого ПВНЗ «МНТУ» 

засвідчує (підтверджує) , шо результати навчання, отримані та оцінені в 

шшому ЗВО, та відповідні їм кредити ЄКТС задовольняють (деякі або всі) 

вимоги окремої 
. .. 

ОСІЗІ ТН ЬО І програми, 11 компонентш, компетентностей, 

програмних результатів навчання ; 

договір про академічну мобільність- формалізована домовлеНІсть про 

оргаНІзацІю кредитної мобілr:> r-юст і та пизнання кредитів, шдписана до 

початку періоду мобільності У часникt)М, Університетом, та ЗВО, що 

приймає . Договір має на меті надати Учаснику гарантії, що кредити, 

отримані протягом періоду мобільності, будуть визнані. 

Європейська кредитна трансферио-накопичувальна система (далі 

ЄКТС) - система трансферу і нако пичення кредипв, що використовується в 

Європейському просторІ вищо1 освпи з метою надання, визнання, 

підтвердження кваліфікацій та _ освітніх компонентш і сприяє академічній 

мобільності здобувачів вищої осв і ·І и . 

інформальна освzта - це освІТа, яка передбачає самооргаНІзоване 

здобуття ~собою певних компетентностей, зокрема під час повсякденнш 

діяльності, пов'язаної з професійною, ГJ)Омадською або іншою діяльністю, 

родиною чи дозвшлям; 

Механізм визнання резульппІв нанчання в інформальній освІТІ цим 

Положенням не визначається. 

неформальна освіта- це освtта, яка здобувається, як правило, за 

освІТНІМИ програмами та н е передбачає присудження визнаних державою 

освІТНІХ кваліфікацій за рІвнями освІТи , але може завершуватися 

присвоєнням професійних та/або присудженням часткових осштНІх 

кваліфікацій; 



формальна освіта-- це осв іта , яка здобувається за освітніми програмами 

відповідно до визначених законnдавстr-юм рівнів освіти , галузей знань, 

спеціальностей (професій) j· передбачає досягнення Здобувачами визначених 

стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та 

здобуття кваліфікацій , що визнаютгjся державою; 

1.3. Положення реrламеJ-пує пгоцедури визначення академ1чно1 

різниці , їі ліквідації та перезарахування (зарахування) навчальних досягнень 

здобутих у формальній та неформальній освіті (програмних результатів 

навчання , компетентностей сформованих 
. . 

ВІДПОВІДНИМИ компонентами 

навчального плану) для осіб, які: 

• переводяться до ПВНЗ «МНТУ» з інших закладів Бищої освіти 

(далі - ЗВО); 

• одночасно навчают r ,с;r н а двох спещальностях, освпюх 

програмах; 

• поновлюються на. навчання в Університеті після відрахування; 

• продовжують наnчанrrя в Університеті шсля академІЧНО! 

ВІДпустки; 

• залишені на повторниі1 курс навчання; 

• не менше року здобуо<1ють ступінь бакалавра в Університеті та 

приймаються на навчання на другий курс за іншою формою навчання для 

здобуття ступеня бакалавра за інІJІ()Ю спеrtіальністю; 

• здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, 

ОС молодшого бакалавра та приймаються на навчання в Університеті для 

здобуття ступеня бакалавра; 

• здобули ступін 1) бакаJІавра, мапстра, освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста, молодшого спеціаліста та приймаються на навчання в 

Університеті для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю; 

• мають бажання визн ~rти в с истемі формальної освіти ПВНЗ 

«МНТУ» результати навчання, отримані піж час неформальної освіти. 



1.4. Ue Положеню1 с.: r)бов ) ЯJІ<овим для застосування всіма 

підрозділами Університету. 

• 
1.5. Перезарахування навчальних досягнень за результатами іХ 

вивчення в інших ЗВО не зменr uує І-І()рмативного термшу навчання та 

відповідальності Університету за І ' івень ~ 11ань випускників з усіх навчальних 

дисциплін, передбачених відповідною осnітньою програмою. 

2. ПОРЯДОК ВИЗНА Н НЯ Р !~ЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ОТРИМАНИХ ПІД ЧА С 3/f.ОБУТТЯ ФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

2.1. Визнання результаТІ в нав чання здійснюється за заявою 

Здобувача на підставі академJчноІ довідки або додатка до документа про 

вищу освіту, виданого ЗВО . 

2.2. Заява (Додаток І) про визнання результатів навчання подається 

Здобувачем на ім'я ректора Університету не менш ніж за тиждень до початку 

семестру. 

2.3. Визнання результатнз навчання здійснюється робочою групою, 
о 

що формується розпорядженням (Додаток 2) ректора у складі гаранта 

відповідної ОП, науково-педагогічних працівників Університету, яких 

вважає за доцільне залучити г:-1 рант ОП та секретаря з обов'язковим 

зазначенням терміну й роботи та інших процедурних питань. 

2.4. Робоча група розглядаЄ документи претендента на навчання в 

ПВНЗ «МНТУ». За необхідності порівняння змісту навчальних дисциплін 

робоча груnа вивчає програму наRч:::~льної л.исципліни з попереднього ЗВО. 

2.5. Робоча група виносип., умотигюване рішення про: 

мо:JІсливість перезарахування иавчалмLої дисципліни з оцшкою, що 
e:·~l 

зазначена в академічній допїдці претендента на поновлення. При цьому 

результат , який буn отриманий ;ю запровадження ЄКТС у ЗВО України 

оцінюється за шкалою ЄКТС на ріnні: 

задовільно- 63/Е; добре___: 75/С ; відмінно- 90/А; 



зашк вщм1нно - 901 А, при наявносп документа про освпу з 

відзнакою; задовільно- 74/С в інших випадках 

Навчальні дисципліни перезарахоnуються в разі , якщо: 

повністю співn адають назва та кіль к ість кредитів ЄКТС ; 

співпадає кількість кредиті в ЄКТС , а назви є синонімічними; 

співпадають назви дисциплін ; а рі зниця в кредитах ЄКТС становить не 

більше , як 33%. 

- назви дисциплін є синонімічннми та різниця в кредитах ЄКТС становить 

до 33% робоча група має вставоnити відповідність програмних результатів 
. -~ . 

навчання шляхом ознай.амлеш r я 'з робоч_ою програмою навчальн01 

дисципліни з попереднього ЗВО . 

/1. ЄМ О.JІСЛ ив lCI1ll' n ерезарахущиш;; павчальної дисципліни (академічна 

різниця). 
; 

<> 

Кількість 
. . 

КредИТІВ ЄКТС , що складають академІчну рІЗНИЦЮ, як 

правило , не повинна перевищувати 20 кредитів за весь попередній термін 

навчання. Якщо їх кількість б і льш~t - виІ юситься рішення про рекомендацію 

на навчанw:я на курс нижче , nраховуюч и, що переведення та поновлення 

Здобувачів на перший курс забороняється . 

За результатами робоп1 скшІ ; Іаєтьс}; порівняльна таблиця з Висновком 

(Додато/( З) 

2.6. Обсяг перезарахування кредипв ЄКТС для осіб, які здобули 

освітньо-кваліфікаційний рі вень молодшого спеціаліста, ОС молодшого 

бакалавра та були прийняті r ш н аr. ·rання І\ Університет для здобуття ступеня 

бакалавра визначається затверджеІшми lvііністерством освіти і науки України 

Стандартами вищої освіти :для nідповідної спеціальності (за наявності) або 

затвердженим стандартам ПВНЗ «МНТУ». 

2.7. Здобувачам, я кІ отримуют 1 , освІту одночасно за двома 

спеціальностями/освітніми про грамамн Університет може визнати 

результати навчання в обсяз і н е більше 10% від загального обсягу по 



конкретній ОП. При цьому загальний перюд навчання Здобувачів 

залишається незм Інним . 

2.8. Претендент на п ере rзелення ч 11 поновлення до складу Здобувачів 

має право відмовитися від перезарахуrзання дисципліни, якщо його не 

влаштовує отримана раніше оцінка; та складати їі як академічну різницю. 

2.9. Здобувачам, які залю11ені IOJ повторне навчання, можуть бути 

. . . . 
перезараховю-11 навчальнІ дисциплІни, з я ких за результатами шдсумкового 

контролю вони мали оцінку н е нюкче 7 4/С «добре». На піставі Положення 

про рейтингову систему оці нюrзання навчальних досягнень студенпв, 

порядок проведення поточного пщсумкового контролю знань, 

перескладання кредитних модул і гз, повторного курсу, визначення рейтингу 

студентів у ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» . 

2.1 О. Документи ЗВО іноземних держав можуть бути враховаНІ. 

Порядок визнання іноземни х документі в регламентується «Положенням про 

визнання іноземних документів про освіту в ПВНЗ «МНТУ». 

2.1 1. Визнання результат І в навчання за програмами академ1чно1 

мобільності здійснюється н а осІ-JО Г3 і узгоджених університетами-партнерами 

навчальних планів та/або їх окрем r1х частин (кредитних модулів/навчальних 

дисциплін). 

2.9.1. Усі кредити , отриман і 1rід час академічної мобільності, які 

погодженІ в до гонорІ при академ Іч ну мобільність 
. . 

та шдтверджею 

Академічною довідкою перезарахоrзуються автоматично . 

2.9.2. Кількість кредитів, отриманих у ЗВО, що приймає, має 

. . . 
вщповщати певному перюду навчання. 

2.9.3. У спільних програмах ( програмах подвійного диплома) 

закладами-партнерами запровар_жуються узгоджені схеми мобільності, що 

містять правила визнання І<:редитіn~ Договори про академічну мобільність 
~~ . 

не обов ' язково використовуються під час реалізації спільних програм, 



. . 
осюльки кредити, отримаю у заклrlдІ-партнерl визнаються автоматично за 

виконання ус І х умов цього договору . 

2.9.4. Університет nо пинен nовюстю визнати узгоджену в 

договорІ про академічну мобільністЬ та шдтверджену Академічною 

довщкою юльюсть кредит і R ЄКТС, nерезарахувати ІХ в індивідуальний 

навчальний план Здобувача та використовувати для виконання 

кваліфікаційних вимог. За необх ідності отримані оцінки конвертуються. 

2.9.5. Дисципліни , успішно опановані за межами України, 

входять в Академічну довідку пі rт оригін:-~льними назвами з їх подальшим 

нотаршльно завІреним перекладом дер-,кавною мовою в установленому 

порядку. 

з. ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, 

ОТРИМАНИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ 

3.1. Результати нав•І J. ШІ;;, здоб)·т і шляхом неформальної освІТи, 

визнаються в системІ формальної освІТи в порядку, визначеному 

законодавством. Право на визнання результатів навчання у неформальній 

освіті поширюється на Здобувач ів усіх рі ГІ нів вищої освіти . 

3.2. Результати наrзч ання та компетентносп, необхідні для 

присудження освітн і х та/або присвоєння професійних кваліфікацій, можуть 
... 

досягатися та здобуватися у cиcтerv.rj_ формальної та неформальної освіти. 
r·· 

АвторсьІсі п рограм н ПВНЗ «МИТУ» 

3.3. Авторські програми впроваджуються в ПВНЗ «МНТУ» як 

доповнення до освітніх програм , що реалізуються в ПВНЗ «МНТУ», для 

задоволення освітніх потрео ЗдоЄ\у вачі в ПВНЗ «МНТУ», як одна з форм 

більш гнучкого реагування н а актуальні потреби суспільства. 



3.4. Авторські програми 1 ІС дають права на здобуття освпнього 

ступеня й отримання відповідного :-1-ИПЛО І\·Jа . 
о 

3.5. Запис зовнішніх слухачів н а дисципліни авторськш програми 

здійсшається керівником про граr-·мІ згідІ'п з описом відповідної програми. 

Запис н а авторську програму І \ ідбув СІ~~ться через подання будь-якими 
І 

слухачами відповідної заяюІ. (Додаток 4) 

3.6. Про опанування слухачем авторської програми, набуття певних 

професійних з нань , у мінь і ІІ :lІ3И' І (\І; видаст ься документ ПВНЗ «МНТУ» . 

3.7. Зразки документJВ :~атверджуються Вченою радою ПВНЗ 

«МНТУ» (Додаток 5) , та повинен містити : 

повне найменування суб'єкта, який надає осютю послуги 

авторської програми ; 

назва, обсяг (тривалість) авторської програми у годинах та/або 

кредитах ЄКТС; ·::..;-:; • , .-:1' 

прІ звище , ім'я та по батьков і особи, яка пройшла авторську 

про граму; 

теми авторських прогр:1м (в р:1з і необхідності); 

форма атестації та й результати; 

період прохаюкен ня та реєстраційний номер документу; 

пщпис, nрІзвище , 1 н 1 цшли ( із зазначенням регалій) автора 

програми ; 

підпис, прізвище, ініці али ректора ПВНЗ «МНТУ». 

3.8. Авторські програм и дл~ Здобувачів ПВНЗ «МНТУ» можуть бути 

тотожними певним компонентаІ\,1 відп nІЗідної освітньої програми ПВНЗ 

«МНТУ» . 

3.9. Авторські програми розробляються співробітниками ПВНЗ 

«МНТУ» та після схвалення В ченпю радпю ПВНЗ «МНТУ» затверджуються 

ректоро rv1 Уні верситету та оприлюднююп,ся на офіційному веб-сайті ПВНЗ 

«МНТУ» . 

3.1 О. Навчально-методичне забе1печення авторсько1 програми 



складається з таких частин: с" ·. 

опис авторської програми; 

план авторської прогр С1 ми . 

3.1 І. В ПВ:НЗ «МНТУ » нц1,етьс 1' реєстр виданих докуменпв про 

закінчення авторських програм та оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

протягом 5 календарних днів після їх видачі та містить таку інформацію: 

прІзвище, ім'я та п о батькnrзі особи, яка пройшла авторську 

програму; 

назву авторської програми та й обсяг (тривалість) в годинах або 

кредитах ЄКТС; 

період проходження та реєстр:з ційний номер документу; 

паперовий журнал видач1 ведеться відповідальною особою 

(Додаток 6). 

3.1 2. Запис слухачів на шпорсью програми проводиться протягом 

року. Розклад проведення авторських програм складається по м1р1 

наповнення груп (не менше 5 осіб) . 

3.1 3. Перелік доступr.Іих авторсІ,ких програм публікується на 

офіційному веб-сайті ПВНЗ «МНТУ». 

Неформальна осnіта здобута поза межами ПВНЗ «МИТУ» 

3.1 4. Визнання резулrпат1 в здійснюється за заявою Здобувача та 

передбачає nщтвердження Tf) rn. що ~< ІН досяг результапв навчання, 

передбачених відповідним компон ентом (компонентами) освітньої програми. 

3.1 5. В Університеті може бути визнано не більше, як ЗО кредитів 

ЄКТС, за рік , набутих у неформалІ, ній ос п іті. 

3.16. Визнання резутла ті п навчш шя здобутих у неформальній освіті 

поширюється на всі компоненти ОЦ,_ При цьому визнання результатів 
.. 

проводиться у семестрі , який передує семестру, у якому згідно з навчальним 



планом конкретної ОП передбачено вивчення дисципЛІни, що пере 

зараховується за результатам н в і д І ювідного контролю. 

3.17. Визнання результатіІЗ ІІавчаJ-ІІШ набутих у неформальній освп1 

здобуті поза межами ПВНЗ «МНТУ» повинно передбачати такі обов'язкові 

етапи: 

З. /7. J. Здобувач зRертаf:ться і ~ заявою (Додаток 7) до ректора з 

проханням про визнання результатів навчання у неформальній освіті. До 

заяви додаються копії документи (за наявності оригіналів документів), що 

підтверджують ті результати навчання, я к і Здобувач отримав. 

У випадку подання зазначенІІХ документів іноземною мовою Здобувач 

подає їх переклад, нотаріально зав і ре ний в установленому порядку; 
"?:':'~: 

3.17.2. Гарантом ор: -формується робоча група, склад ЯКО! 

затверджується розпорядженням ректора, що визначає форми та строки 

проведення атестацl! для визнання результатІВ навчання набутих у 

неформальній освіті. До робочої групи залучаються науково-педагопчю 

працівники, які викладають дисципліну, співробітник відділу навчально-
"( ' ' 

організаційної роботи, тощо, з обов'язковим зазначенням терміну їі роботи 

ташших процедурни х пиТаJ-JІ,. 

З. 17.3. Проведення контролю для визнання результатів навчання 

набутих у неформальній освіті: 

3.17.3.1. робоча група розглядає змістовну відповідність результатів 

неформального напчання та н ап•Іальню: дисциплін, керуючись переліком 

компетентностей і результаті в навчання, досягнення яких передбачено 

відповідними компонентами ОП. На основі вивченої програми формується 

службова записка на ім'я ректора про допуск до контролю (Додаток 8). 

З. І 7. З. 2. робоча група до проходження контролю ознайомлює 

Здобувача з ВІДПОВІДНИМИ програмамн навчальних дисципЛІн. Строк 

шдготовки до контролю ВИ }начається безпосередньо Здобувачем 1 може 

тривати від 5 до 20 робочих днів. Робоча група виставляє підсумкову оцінку 

за шкалш-о ЄКТС. Якщо Здобувач отримав менше 60 балів, то йому не 



зараховуються результати ШJJJLIJ.ШIЯ у неформальній освп1, а у разІ 

успішного проходження Здобу П;J' І звіm . ІІяється від вивчення відповідної 
. . 

дисциплши у наступному семестр1. 

З. 1 7. З. З. Факт проходження контролю оформлюється 

індивідуальною відnмістю уr: rІіІІІІІ r \сті. 3;:1 результатами роботи робоча група 

формує протокол та екзаменаційну відо і'-,Іість, у якому міститься висновок 

про зарахування чи не зарахування відпо.в ідної дисципліни. 

3.1 8. За наявності сертифікату} ~іноземної мови на рівні В2 та вище 

зпдно з Загальноєnропейськими рекомендаціями з мовної освіти або 

приршняного до нього,дисцнпЛІІ Іа, що r1ередбачає вивчення відповідної 

іноземної мови усІх спеціальностей 
. . . 

nc1x ршюв вищої освіти( окрім 

. . 
спеціальності «Філологія») перезарахоnується з ПІдсумковою ощнкою 

«ВІДМІННО» . 

3.1 9. У разі незгоди Здобу вача ; висновком робочої групи про 

. . 
недопущення до контролю з метою визІ-Іання, юн має право звернутися ІЗ 

заявою про апеляцію до ректора (Додаток 9), який в свою чергу складає 

апеляційну комісію із собою н а ч плі, до складу якої входять особи, які не 

входили до складу робочої групи. 

У разі незгоди з результатами контролю Здобувач має право подати 

апеляцію відnовідно до Положення про рейтингову систему оцінювання 

навчальних досягн ень студенТІ ІІ, по рядок проведення поточного 

ПІдсумкового контролю знань, перескладання кредитних модушв, 

повторного курсу, визначення рейтингу студентів у ПВНЗ «Міжнародний 

науково-технічний університет іме11і академіка Юрія Бугая». 

4. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ 

4.1. Порядок та термІн лі квідаці ї академ1чноt різниці визначається 

гарантом ОП. 



4.2. Здобувачі , яким нІ--пн;:Jч е на ак~1демічна різниця, мають скласти їі в 

термши , визначенні графіком СКJ Іаданн н академічної різниці, до початку 

наступного семестру шсля семестру поновлення, переведення або 

зарахування. 

4.3. Академічна р1зниця , :ша не складена Здобувачем в термши, 

автоматично стає академІчною заборгоnаністю та ліквідується зпдно з 

порядком зазначеним у «Положенні про рейтингову систему оцінювання 

навчальних досягнень здобувачіп вищої освіти у Приватному вищому 

навчальному закладі «Міжнародний Н(Іуково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» 

4.4. Основною формою оnолод1ння навчальним матерІалом шд час 

ліквідації академ1чно1 різниLІі є самостійна робота . З метою сприяння 

ПіДГОТОВКИ ДО складання акадеМІЧНО! 
. . 

ріЗНИЦі, надається необхідна 

консультативно-роз'яснювальна допомога науково-методичними 

працівниками та фахівцями nідділу навчально-організаційної роботи. 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1 .Територіально відокремлен і структурю підрозділи розробляють 

аналогічне Положення, за необхідності , з урахуванням своїх особливостей . 
• ~ P f • 

5.2. Контроль за ЇЗ"иконанням Положення здшснюють працшники 

Університету в межах своїх посадових обов 'язків. 



Додаток 1 

Ректору 

ПВН3 <<Міжнароll ний науково-технічний університет 

і мені академіка Юрія Бугая» 

Худолей В . Ю . 

( nрізвище, ім ' я , по батьков і ) 

Адреса п рткивю 1 ня ______________ _ 

"2_r, 

Тел. моб . ----------------

:1АЯВЛ 

ГІрошу роз глянути пита r Іня І І\Одо 

переведення) мене до складу :нJ,обувачів . ---

(поновлення , зарахування, 

курсу ПВНЗ «МНТУ» 

форми навчання за 
. . 

спещальюстю 

. .. 
ОСВІТНЬО! програми ________________________ __ 

(( » 2() р. 
------ - -------------- ----

(лата) (п ідпис) 



11 11 

Додаток 2 

ПВНЗ «МІЖНАРОДНИЙ НЛУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ» 

РОЗПОРЯД)КЕННЯ 

20 н. Київ N2 ----- ---

Про створення робочої груnи 

для визнання резуm>татів ноnеренньогіІ навчання 

Відповідно до Закону УкраЇ ІІИ «Про вищу освіту», «Положення про 
. . .. 

порядок вІДрахування, перериnання навчання, надання академ1чно1 

відпустки, поновлення і переведення осіб , які навчаються в ПВНЗ «МНТУ» 

(зі змінами), 

РОЗПОРЯДЖАЮСЬ : 

] . Створити робочу групу для визнання/невизнання результатІВ 

попереднього навчаню_r, визначення академічної різниці вступника 
_ ________________ (ПІБ) для навчання в МНТУ за 

. . 
спещальюстю « ___________ », освітньою програмою 

« » на - - ------- - ----
курс і (_семестрі) у складі: 

Голова робочої групи: 1·1 І G, ІІ Jукоnи iJ ступінь, вчене звання, гарант ОП; 

Члени робочо У групи : 

ПІБ, науковий ступінь , вчене звання (за наявності) І-ПШ відповідних 

дисциплін за якими здійснюється визнання. 

Секретар робо чо і· групи : ПІБ сп і вробітника ПВНЗ «МНТУ», який 

забезпечує документя.ційний r:у прn'І ід роhnти. 

1. Голові робочоУ групи організувати роботу 

« » _____ 20 _р. ухвалити р1шення про 

результатІВ попереднього навчання та визначити 

вступнику (ПІБ ). 

групи та в термш до 

визнання/невизнання . . 
академІчну рІзницю 

3. Секретарю робо •юl" груп 11 lаnr:шечит н своєчасне надання порівняльної 

таблиці з загальним писновком дисципліJ 1 навчального плану ПВНЗ «МНТУ» 

до відділу кадрів та архівної спрапи для оформлення відповідних наказів. 

4 . Контроль за виконанням розпорядження покласти на проректора з 
навчальної роботи Демченко О.Л. 

Ректор В. Ю . Худолей 



N2 

І . 

2. 

З. 

ДодатокМ З 

Порівняльна таблиця з висновком 

дисциплін навчаш>ного плану ПВНЗ «МИТУ» 

(кол. Т" н ;лв;l c r н : rri am. r /OCl і. рівень освіти) 

освітия програ.,на « ... » 
та (назва ЗВО, з якого поr-юмюс.тr>ся, персr:юдиться, зараховується здобувач) 

(код т;з ІІ і t 1ва сnені;rлr.ності) 

освіпшя програ.ма « ... » 

особа, яка (поновлюєтr~ся, переводитr.ся , 

зараховується ________________ ~~~~~~~--~---------------------------
(rrрі1rJІІн·,_-:::ім ' я , п о fі;пьков і) 

Кількість 
~ ........ -

Кіл t. ''і сть 
Назва дисциnліни кредитів Назва щtсшнtліви кредитів 

ECTS ECTS 
Висновок робочої груnи* Примітка** 

назва JBO, З ЯКОГО ІІОІІОВЛІОСТ І,СЯ, 

nереводип,ся, зараховусп.ся ПВНЗ «ivi i-ITY» 
здобува •• 

-

* nерезарахоuано або академ ічн а різниця 

**вказується висновок робочої груnи щодо конкретної дисциnліни , що є nідставою для їі nерезарахування. 

Висновки : 

І . Загальний висновок робочої групи щодо кількості компонентів освітньої 

програми (кількості кредитів I ~CTS) , що можуть бути перезараховані та кількості 

компонентів (кількості кредиті п ЕСГ ), що складають академічну різницю. 
_________________ , що формують ко,v~ петентності, які відповідають, 
(кількість дисциnл іrt ) . . 
компетентостям заявленим , у навчальних програмах вІДповІДних дисципшн 

ПВНЗ «МНТУ» (всього кредrпів ЄКТС); навчальні дисципліни та 

____ практики складають акалемічну різниr(ю (всього кредитів ECTS). 
2. Рекомендований робочою груп ою для поновлення, зарахування, 

переведення __ курс навчання. 

Робоча група працювала у складі : 

Проректор з навчальної 

Роботи 

Гарант освітньої 

програми 

З висновком ознайомлений (а) __ 20 __ р. -----
Виконавець : (спеціаліст ВНОР, секретар) 

О. Л. Демченко 

І. П. Прізвище 

І. П. Прізвище 



Дата 

оі: . 

ЗАЯВ Л 

Додаток 4 

Керівнику авторської програми 

ПІБ 

(nрі звище, ім ' я, no батькові слухача) 

Адреса проживання: ____ _ 

Тел. моб. _________ _ 

Лрошу зареєструвати м е н е: ~~луха· ,~м авторської програми під назвою 

Підпис 



Додаток 5 

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая» 

Реєстраuійний номер _ ______ ___ _ 

• 

СЕРТИФІКАrf 
•• 

авторськоІпрограми 

· :пІБ + регаJІії 
· r_т , , · , г. г ) пр огІ>r ,.,. ,_, / ( . ") >> -l ..L ' L > l> (, , ,[ , < \ 

~ •. ---------------------~~--------------------------------------~-------

Обсяг годин 

ІІІБ слухача 
Тема(и) (за необхідністю) 

---------------------------------------------------------------------
Форма контролю _____ _ Результат контролю ________________ _ 

Ректор 

Автор(и) програми 

(диференційований у балах від О до 1 ОО) 

Період проходження з по _____ _ 
І. П. Прізвище 

І. П. Прізвище 



.N!! 
п/п 

~( 

Р ЕЄСТ Р 

виданих доt~ументів ніслн закін••сння авторських програм 

Реєстраційний 

номер 

доt~умента 

авторсьt~ої 

програми 

ПІБ випусtШІІЮ\ 

авторсt.кої 

програми 

' 

- j 

J-І азва 

авторської 

програми 

Період 

проходження 

авторської 

програми 

Додаток 6 

Підпис 

про 

отримання 

г----+--------------~---------- ------ 1------ - --------1-----------------+------------

г----+---------------~------------ ---

'-------'----'-----------=-·!_ 



ЗАЯВА 

Додаток 7 

Ректору ПВНЗ «МНТУ » 
Худолей В. Ю. 

здобувача ступеня вищої освіти 

(бакалавр, магістр або доктор 

філософ й) 

групи ______ _ 
(абревіатура групи) 

(прізвище, ім 'я, по батькові 

здобувача вищої" освіти) 

Прошу перезарахувати ре1ультап1 навчання , отримаю мною у 

неформальній освІТІ з навчальної дисципшни 

(ІІП7RG () ІJСЦШ11ІіІІ 11) 

(кількість кредитів ЄКТС/годин _ __ ) 

Результати нав чаt-ІШІ отримані м н ()ю під 'І СІ.С вивчення 

(онлайн або очного курсу, у m. ч . курсу іиоземниі мови; ста:жувшті, участі в програмі 

неатшдемічних обмінів; участі в конферетщЦ конкурсі, олімпіаді, тренінгу, семінарі, 

майстер-класі, бізнес-школ і тощо) 

Ко пії документ і в, що пі лтнеrткуют ,, результати участі здобувача в 

заходах неформальної освіти додаються : 

(свідоцтво, диmюм, сертифітшт тощо) 

(найменуватшя закладу (підприєлютт. устштви, організаціі), що видав документ) 

- П і дП ІІС ІПП здобувача 



Додаток 8 

Ректору ПВНЗ «МНТУ » 
Худолей В. Ю. 

Гаранта ОП 

(прізвище, і.111 'я, по батькові) 

СЛУ)КБОВА ЗАПИСКА 

Прошу допустити , за висновком робочої -------------------------------
{прі звище і м ' я по батько ві ) 

групи вщ « » 20 року, до контролю для визнання 

результатів навчання у неформаль т r ій освіт і. 

Дата (п і дпис ) Прізвище ініціали Гаранта ОП 



Додаток 9 

ВІДОМІСТЬ ІНДИВІДУ АЛІ) НОГО СКЛАДАННЯ КОНТРОЛЮ 

ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ ЛКАДЄМІЧНОЇ РІЗНИЦІ 
Здобувача 

------------------------------------------------------
( прі зпище. ім.· я , п о батькоn і) 

N~ особової справи здобувача · • ----------------
Спеціальність 

---------------------------------------------------
Освітня програма -----------------------------------------------
Курс Семестр __ Груп а _ ____ Форма навчання __________ __ 
Термін складан ня з « __ » 20_р. до « __ » _____ 20___р. 

N2 Назва навчальної дисципліни Курс Семестр EKTS Підпис 

викладача 

1. 
--- ·----

2. І 

' 

3. 
---r 

4. 

5. 
б. 

7. І 
8. 

--- - --- ·-- - - -- -

9. 
- -

1 О . 

11. 
12. 

13. 
--

14. І 
15. 

Всього кредитів EKTS І 

(ПІБ) 

" 20 р. - - ---------------- --" 
(підпис) 



Додаток 10 

Ректору 

ПВНЗ «Мі ;кнаролний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая» 

Худолей В. Ю . 

(прізвище , ім ' я , по батькові) 

Адреса проживання ______________ _ 

Тел. моб. _____________ _ 

ЗАЯВА ПРО АПЕЛЯЦІЮ 

Прошу перевІрити об'єктивність · ощнки з навчальної дисципліни 

______ _ _____ ___ , виставленО! мені за контроль, що був 

проведений _ _ ______ (дата контролю). 

------І. П. Прізвище 

(дата) (n і дпис) 

! ( 

Рішення апеляційної комісі ї - - - --- -----------------

Склад апеляці йної комісії: ---

- --- - - - - -----


