
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Порядок 
перезарахування навчальних дисциплін з додатка додиплома 

молодшого спеціаліста здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти, що навчаються за скороченими термінами 

за спорідненими освітніми програмами

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою
Протоко.^Kf\6 від «ЗО» червня 2020 р. 

чефф’ ради
/ М.Ф. Дмитриченко /

КИЇВ - 2020



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. «Порядок перезарахування навчальних дисциплін з додатка до диплома 
молодшого спеціаліста здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що 
навчаються за скороченими термінами за спорідненими освітніми програмами» 
(далі - Порядок) розроблений відповідно до законів України «Про освіту», «Про 
вищу освіту».

1.2. Порядок визначає процедуру і умови перезарахування раніше вивчених 
навчальних дисциплін з додатка до диплома молодшого спеціаліста для здобувачів, 
які зараховані до Національного транспортного університету (далі -Університет) на 
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за спорідненими освітніми програмами 
з терміном навчання 1 рік 10 місяців.

1.3. Спорідненість освітніх програм освітнього кваліфікаційного рівня 
молодший спеціаліст освітнім програмам першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти визначається відповідно до діючих Правил прийому до Національного 
транспортного університету на відповідний навчальний рік.

1.4. З метою дотримання нормативного обсягу освітньої програми 
підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з терміном 
навчання 1 рік 10 місяців на рівні не менше 120 кредитів ЄКТС (3600 годин) 
здійснюється перезарахування раніше вивчених навчальних дисциплін з додатка до 
диплома молодшого спеціаліста на умовах, що визначені цим Порядком.

1.5. Для вирішення питань щодо перезарахування окремих навчальних 
дисциплін із додатка до диплома молодшого спеціаліста, в Центрах та на 
факультетах Університету створюються експертні комісії за кожною освітньою 
програмою на чолі з директором Центру/деканом факультету, гарантом освітньої 
програми (заступник голови експертної комісії) та завідувачем однієї з випускових 
кафедр. До складу експертної комісії входять провідні науково-педагогічні 
працівники відповідних кафедр та фахівці Центрів/деканатів факультетів.

1.6. Відповідно до рішення експертної комісії мають бути перезараховані 
навчальні дисципліни, які були вивчені здобувачем на попередньому освітньому 
рівні, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю (за відсутності стандарту не 
більше 120 кредитів ЄКТС).

1.7. Перевірка здатності до опанування освітньої програми першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти на основі здобутих компетентностей за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста здійснюється шляхом 
складання фахового вступного випробування.



2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ РАНІШЕ ВИВЧЕНИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН НА ПІДСТАВІ ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА 

МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРТИЗИ

2.1. Перелік навчальних дисциплін, які вивчалися за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем молодшого спеціаліста та можуть бути перезарахованими, визначаються 
експертною комісією відповідного Центру/факультету шляхом співставлення 
додатка до диплома освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 
спорідненою освітньою програмою і навчального плану Університету першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти з конкретної освітньої програми спеціальності 
(спеціалізації), розрахованого на повний термін навчання.

Експертна комісія може проводити за необхідності порівняльний аналіз 
робочих програм навчальних дисциплін за попереднім місцем навчання здобутого 
до Університету.

2.2. За результатами співставлення додатків до дипломів освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і навчальних планів відповідної 
освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, розрахованих на 
повні терміни навчання, експертна комісія відповідного Центру/факультету готує 
експертні висновки щодо навчальних дисциплін, які підлягають перезарахуванню 
по кожному здобувану.

2.3. Навчальні дисципліни перезараховуються із додатка до диплома 
молодшого спеціаліста з назвами та обсягами. Якщо комісією встановлено, що 
дисципліна, маючи відповідну назву, не відповідає за обсягом дисциплін 
Університету (є меншою за обсягом, має інший контрольний захід тощо), комісія 
має право перезарахувати дану дисципліну за результатами навчання, при цьому 
сумарний обсяг перезарахованих дисциплін повинен відповідати нормативному, 
встановленому у п. 1.6 цього Положення.

Примітка: Кількість кредитів раніше вивченої навчальної дисципліни із додатка до 
диплома молодшого спеціаліста визначаються шляхом ділення загальної кількості годин з 
відповідної навчальної дисципліни на ЗО годин (1 кредит ЄКТС) з округленням до десятих.

2.4. Центри/деканати факультетів здійснюють конвертацію оцінок із додатка 
до диплома молодшого спеціаліста відповідно до діючої в Університеті шкали 
оцінювання. Конвертація оцінки здійснюється за нижнім показником оцінки за 100- 
бальною шкалою, що використовується в НТУ та оцінки за шкалою ECTS.

2.5. На підставі експертних висновків про перезарахування раніше вивчених 
навчальних дисциплін Центри/деканати факультетів вносять до навчальних карток 
студентів записи про перезараховані навчальні дисципліни.



3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. «Порядок перезарахування навчальних дисциплін з додатка до диплома 
молодшого спеціаліста здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
що навчаються за скороченими термінами за спорідненими освітніми 
програмами», затверджується Вченою радою Університету.

3.2. Зміни та доповнення до «Порядку перезарахування навчальних 
дисциплін з додатка до диплома молодшого спеціаліста здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за скороченими термінами за 
спорідненими освітніми програмами», затверджуються Вченою радою 
Університету.


