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ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ В 
НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ “ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ” 

 
 

 
1.1 Академічна різниця — це розбіжність, що утворилася внаслідок відмінностей у           
навчальному плані за освітньою програмою, за якою здобувач вищої освіти навчався, і            
навчальному плані за освітньою програмою, за якою він буде навчатися. 
1.2. Академічна різниця встановлюється у випадку: 

- поновлення на навчання осіб, відрахованих із закладів вищої освіти або яким надано            
академічну відпустку; 

- переведення здобувачів вищої освіти з інших закладів; 
- зарахування на старші курси. 

1.3. Особи, що бажають продовжити навчання в Національному університеті “Острозька          
академія (далі - НаУОА, університет), подають заяву на ім'я ректора, яка має бути             
розглянута впродовж двох тижнів, і заявникові повідомлені умови поновлення на          
навчання/переведення/зарахування  або  причина відмови. 
1.4. Академічну різницю встановлюють на підставі заяви та 

- академічної довідки встановленого зразка (згідно з наказом МОН № 525 від           
12.05.2015 року “Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові          
ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки”); 

- документа про вищу освіту та додатка до нього. 
Ці документи неодмінно до неї додають. 
1.5. Декан факультету/директор інституту, на якому готують здобувачів вищої освіти тієї           
освітньої програми, за якою особа бажає навчатися, подає службову записку до керівника            
групи забезпечення відповідної спеціальності з проханням розглянути документи та         
встановити відповідність здобутих програмних результатів тим, які передбачені освітньою         
програмою університету (додаток 1). 
1.6. Група забезпечення спеціальності розглядає заяву та документи до неї та на їх підставі              
встановлює академічну різницю. 
1.7. Академічною різницею вважають: 

- відсутність обов’язкових навчальних дисциплін навчального плану певної освітньої        
програми; 



- обов’язкову освітню компоненту, загальний обсяг якої становить менше 70 % годин           
від того, що передбачено програмою НаУОА. 

1.8. Не вважають академічною різницею: 
- вибіркові дисципліни навчального плану; 
- форму підсумкового контролю (екзамен-залік, оскільки всі заліки диференційовані); 
- відсутність курсової роботи з дисципліни. 

1.9. Під час встановлення академічної різниці для продовження навчання на базі ступеня            
«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») група       
забезпечення спеціальності зобов’язана брати до уваги стандарт вищої освіти (за його           
наявності), у якому може бути встановлено межу визнання та перезарахування кредитів           
ЄКТС, отриманих під час попередньої освітньої програми молодшого бакалавра         
(молодшого спеціаліста). 
1.10. Після розгляду заяви група забезпечення спеціальності ухвалює рішення про          
перезарахування освітніх компонент та встановлення академічної різниці, яке має містити          
таку інформацію: 

щодо перезарахованих освітніх компонент 

Назва освітньої компоненти в НаУОА 
(кількість кредитів ЄКТС) 

Назва перезарахованої освітньої компоненти 
(кількість кредитів ЄКТС) 

 
 

  

  

 
щодо визначення академічної різниці 

1. Назва освітньої компоненти в НаУОА(кількість кредитів ЄКТС). 
 
Витяг із протоколу передають в деканат факультету/інституту.  
1.12. На основі отриманої інформації декан факультету/директор інституту видає         
розпорядження про зарахування результатів навчання та встановлення академічної різниці. 
1.13. Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти здійснюється за         

стобальною шкалою. Кількість набраних балів конвертують в оцінки національної шкали          
відповідно до таблиці: 

Підсумковий 
рейтинговий бал 

Підсумкова оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Підсумкова оцінка за 
4-бальною шкалою 

91–100 A 5 (відмінно) 

83–90,9 B 4 (добре) 

76–82,9 C 4 (добре) 

68–75,9 D 3 (задовільно) 



61–67,9 E 3 (задовільно) 

20–60,9 FX 2 (незадовільно з 
можливістю повторного 

складання) 

0–19,9 F 2 (незадовільно з 
обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Для визначення бала (за 100-бальною шкалою) на основі академічної довідки,          
документа про вищу освіту та додатка до нього, що не містять оцінок у 100-бальній              
шкалі, застосовується такий порядок переведення з 4-бальної і 2-шкал у 100-бальну: 

 

Оцінка у 4-бальній шкалі Оцінка у 100-бальній шкалі 

відмінно (5) 91 

добре (4) 80 

задовільно (3) 66 

 
 

Оцінка у 2-бальній шкалі Оцінка у 100-бальній шкалі 

зараховано 76 

 
із шкали ЄКТС у 100-бальну шкалу: 
 

Оцінка за шкалою ЄКТС Оцінка у 100-бальній шкалі 

A 93 

B 87 

C 80 

D 70 

E 62 

1.13. Деканат готує наказ про допуск до занять та ліквідації академічної різниці, графік якої              
складає додатково.  
1.14. Ліквідація академічної різниці здійснюється, як правило, у перші два тижні           
кожного семестру. Як виняток, термін ліквідації академрізниці може бути збільшений, але           
не  перевищує 1 місяця від дня початку занять. 
1.15. Після ліквідації академрізниці особи наказом ректора зараховуються до числа          
студентів  НаУОА. 
 



Додаток 1 
Керівникові групи забезпечення  
спеціальності ___ ______________ 
Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ 
декана факультету/директора  
інституту ____________ 
Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ 

 
 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 
Прошу розглянути звернення ________ (прізвище ім’я та по батькові         

особи)_______________ та на основі академічної довідки встановленого зразка / документа          
про вищу освіту та додатка до нього визначити відповідність здобутих програмних           
результатів тим, які передбачені освітньою програмою університету, з метою         
перезарахування окремих освітніх компонент та встановлення академічної різниці. 

Копії документів додаю. 
 

дата                                                                                      підпис 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ” 

_______________факультет/інститут ______________ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
 
___ ______________20__ р.                           м.Острог                                                 No___ 
 
Про зарахування результатів навчання 
та встановлення академічної різниці 
у межах освітньої програми “___________” 
першого (бакалаврського)/другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності 
_______   _________________ 
ПІП_________________________ 
 

Згідно з ч. 4, 5 ст. 5 Закону України “Про вищу освіту”, Положення про відрахування,               
перерву в навчанні, поновлення та переведення студентів Національного університету         
“Острозька академія” на основі академічної довідки встановленого зразка №__ від _______/           
документа про вищу освіту серія ____ №________та додатка до нього №________________           
та за рішенням групи забезпечення спеціальності ___ ____________________ 
1. Дозволяю зарахувати окремі освітні компоненти у межах освітньої програми          
“___________” першого (бакалаврського)/другого (магістерського) рівня вищої освіти       
спеціальності _______   _________________ ПІП_________________________, а саме: 
 

Назва освітньої компоненти в НаУОА 
(кількість кредитів ЄКТС) 

Назва перезарахованої освітньої 
компоненти (кількість кредитів ЄКТС) 

 

Оцінка (кількість балів за 
100-бальною шкалою, за 
національною шкалою, 

ЄКТС) 

   

   

 
2. Визначити такі освітні компоненти академічною різницею: 

1. Назва освітньої компоненти в НаУОА(кількість кредитів ЄКТС). 
2.  

 
3. Встановити термін ліквідації академічної різниці відповідно до графіка (додається). 
 
Декан факультету/директор інституту                                 підпис         Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ 
 
 


