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1. Загальні положення 

 

1.1. Положення регламентує порядок перезарахування результатів 

навчання для учасників програм академічної мобільності Державного 

університету інтелектуальних технологій і зв’язку (ДУІТЗ) для здобувачів 

освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» (далі – Здобувачі). 

1.2 Положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту», методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо 

впровадження ЄКТС у закладах вищої освіти (лист МОН України від 

26.02.2010 р. № 1/9-119), Положення про порядок реалізації права на 

академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 серпня 2015 р. № 579. 

 

2. Визнання (перезарахування) кредитів ЄКТС 
 

2.1. Визнання результатів навчання здійснюється на основі 

Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). ЄКТС 

– система трансферу й накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі вищої освіти з метою визнання, підтвердження 

кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності 

здобувачів вищої освіти. Кредит Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи (далі – кредит ЄКТС) –  одиниця вимірювання 

обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для 

досягнення очікуваних результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС 

становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною 

формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС. Кредити 

присвоюються здобувачам вищої освіти після завершення навчальної 

діяльності та досягнення відповідних результатів навчання, що 

підтверджується документально.  

2.2. Порівняння обсягу навчального навантаження під час здобування 

вищої освіти в межах програми академічної мобільності повинне 

ґрунтуватися на зіставленні результатів навчання, яких було досягнуто 

здобувачем вищої освіти у закладі вищої освіти (ЗВО)-партнері, та 

результатів навчання, запланованих освітньою програмою закладу вищої 

освіти, в якому здобувач навчається на постійній основі. 

2.3. Перезарахування кредитів – процес визнання кредитів, присвоєних 

в іншому навчальному закладі. Перезарахування кредитів відбувається 

автоматично на основі Договору про навчання або згідно з академічною 

довідкою про зараховані результати навчання в іншому закладі вищої освіти.  
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Для визнання кредитів, отриманих у закордонних ЗВО, студент має 

подати до дирекції свого інституту академічну довідку, яка містить відомості 

про  

а) назву ЗВО; 

а) період навчання в закордонному ЗВО; 

б) перелік дисциплін, які вивчав студент; 

в) підсумкові оцінки, які здобув студент під час навчання. 

Надані відомості мають відповідати формату кредитно-модульної 

системи ЄКТС та базовим принципам Болонського процесу.  

2.4. Перезарахування результатів навчання з навчальних дисциплін 

проводиться на підставі порівняння навчальних програм відповідної 

спеціальності та академічної довідки, яку надає здобувач вищої освіти. При 

цьому під час перезарахування форм підсумкового контролю з дисциплін 

екзамен, складений у закладі, що приймає учасника академічної мобільності, 

може бути зарахований як залік з відповідною оцінкою за шкалою ЄКТС; 

залік, якщо він був оцінений за шкалою ЄКТС, може бути зарахований як 

екзамен з відповідною оцінкою за шкалою ЄКТС та переведенням у 

національну шкалу. При перезарахуванні дисципліни зберігається раніше 

здобута оцінка рівня знань, яка в разі необхідності приводиться до чинної 

шкали оцінювання.  

2.5 Відомості, подані в академічній довідці аналізуються 

відповідальними особами факультету з метою встановлення: 

а) відповідності в змістовній частині між курсами, які вивчав 

студент у закордонному ЗВО, та дисциплінами, що викладаються в ДУІТЗ, 

згідно узгодженим змістом навчання та відповідним договором між ЗВО; 

б) відповідність оцінок до шкали оцінювання, яка наведена в додатку А 

до даного Положення. 

Якщо зазначена відповідність встановлена, то декан факультету в 

який було надано академічну довідку, складає рапорт (службову записку) для 

наказу ректора. У рапорті (службовій записці) відображаються встановлені 

відповідності в такому форматі: 

 

Закордонний ЗВО-партнер ДУІТЗ 

Дисципліна 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Дисципліна 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

    

    

    

Усього   Усього   
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2.6. На підставі рапорту (службової записки) видається наказ про 

визнання кредитів, які студент здобув у іноземному ЗВО. 

2.7. Якщо здобувач вищої освіти від час перебування у ЗВО-партнері, 

на базі якого реалізується право на академічну мобільність, не виконав 

програму навчання, то після повернення до ДУІТЗ, йому може бути 

запропоновано індивідуальний графік ліквідації академічної заборгованості 

або повторний курс навчання коштом фізичних чи юридичних осіб.  
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Додаток А 

 

Відповідність шкал оцінювання ДУІТЗ та іноземних ЗВО 

 

ШКАЛА ОЦІНОК 

HSA 

ОЦІНКА   

ЕСТS 

ШКАЛА ОЦІНОК  ДУІТЗ 

Кількість  

балів за 100 

бальною шкалою 

Екзамен Залік 

1,0 A 100 
Відмінно 

Зараховано 

1,3 A 90 

1,7 B 89 

Добре 2,0 B 82 

2,3 B 74 

2,7 C 73 

Задовільно 

3,0 C 69 

3,3 C 65 

3,7 D 64 

4,0 D 60 

5,0 
FX 59 

Незадовільно Не зараховано 
F 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


