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1. ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

1.1. Положення про процедуру визначення академічної різниці, її складання та 
перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін в Одеському національному 
морському університеті є керівним документом для співробітників університету.
1.2. Враховані примірники знаходяться у :

1. Проректора з НПР
2. Директорів інститутів
3. Деканів факультетів

1.3. Перелік врахованих примірників Положення про процедуру визначення академічної 
різниці, її складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін в Одеському 
національному морському університеті (далі - Положення) ведеться відділом 
ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти.

2. ПОСИЛАННЯ

2.1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07. 2014 року № 1556-УП.
2.2. Закон України «Про освіту» Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39.
2.3. Постанови КМУ від 12 серпня 2015 р. № 579 «Про затвердження Положення про 
порядок реалізації права на академічну мобільність».
2.4. «Методичні рекомендацій щодо запровадження Європейської кредитно -трансферної 
системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах» (лист МОН України № 
1/9-119 від 26.02.2010 р.).
2.5. «Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих навчальних 
закладах освіти» (наказ МОН та МОЗ України № 191/153 від 06.06.1996 р.).
2.6. «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих 
навчальних закладів освіти» (наказ МОН України № 245 від 15.07.1996 р.).

3. СКОРОЧЕННЯ

ОНМУ -  Одеський національний морський університет 
ЄКТС -  Європейська кредитно-трансферна система 
НПР -  Науково-педагогічна робота

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Це Положення регламентує процедуру визначення академічної різниці, її складання та 
перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін для осіб, які:

- переводяться на інститути або факультети ОНМУ з інших спеціальностей 
(спеціалізацій) ОНМУ або інших вищих навчальних закладів;

- поновлюються на навчання в ОНМУ після відрахування:
- продовжують навчання в ОНМУ після закінчення академічної відпустки або 

залишені на повторний курс навчання;
- здобувають ступінь бакалавра, магістра в ОНМУ та навчаються за іншою формою 

навчання з іншої спеціальності;
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- здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та 
приймаються на навчання в ОНМУ для здобуття ступеня бакалавра, магістра з іншої 
спеціальності (спеціалізації).

Академічна різниця - це академічна розбіжність між дисциплінами чинного 
навчального плану та дисциплінами інших навчальних планів, які особа, шо переводиться, 
поновлюється, приймається на навчання або бажає продовжити навчання вивчала у 
минулому.

Академічна різниця виникає як наслідок наявності академічних розбіжностей 
навчальних планів (перелік дисциплін, шо не вивчалися) та академічних розбіжностей з 
навчальних дисциплін (перелік дисциплін, шо вивчалися не в повному обсязі).

Академічна розбіжність з навчальної дисципліни - це розбіжність за обсягом (інша 
кількість навчальних годин) або за змістом дисципліни, за якою особа атестована раніше, 
та відповідної дисципліни чинного навчального плану. Мінімальна різниця в обсязі 
дисциплін, яка викликає академічну розбіжність - 0.5 кредиту.

Зміну назви навчальної дисципліни без зміни її обсягу та змісту дисципліни 
академічною розбіжністю з дисципліни не вважають, і вона може бути перезарахованою 
(зарахованою) директором навчально-наукового інституту або деканом факультету 
відповіднодо вимог цього Положення.
4.2. Навчальні дисципліни перезараховують (зараховують) на підставі академічної довідки 
або додатка до документа про вищу освіту (бакалавра, спеціаліста, магістра), виданого 
закладом вищої освіти України, який має право на провадження освітньої діяльності за 
відповідним рівнем вищої освіти, чи копії навчальної картки студента (для студентів 
ОНМУ).

5. ВИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ

5.1. Академічна різниця визначається з урахуванням переліку набутих компетентностей та 
вимог стандартів спеціальності.

Визначення академічної різниці з навчальних дисциплін здійснюється дирекцією 
інституту або деканатом факультету шляхом порівняння чинного навчального плану 
спеціальності та поданих особою документів.
5.2. При визначенні академічної різниці приймається рішення про перезарахування 
(зарахування) навчальної дисципліни, необхідність складання окремих розділів навчальної 
дисципліни (за рішенням відповідної кафедри) або вивчення навчальної дисципліни в 
повному обсязі із складанням відповідного контрольного заходу.
5.3. Директор інституту або декан факультету може прийняти рішення про 
перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін на підставі мотивованого висновку 
про наявність чи відсутність академічних розбіжностей з дисциплін, якщо:

- назва навчальної дисципліни, яку особа вивчала раніше, збігається (ідентична) з 
назвою дисципліни навчального плану підготовки студента в університеті;

- назви навчальних дисциплін відрізняються, але у навчальних програмах дисциплін 
збігаються змістова частина та вимоги до знань, умінь і навичок студента;

- загальний обсяг годин (кредитів ЄКТС) навчальної дисципліни (модуля), яку особа 
вивчала раніше, становить не менше 80% обсягу навчальної дисципліни, передбаченої 
навчальним планом підготовки студента в університеті;
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- кілька навчальних дисциплін, які особа вивчала раніше, загалом відповідають одній 
навчальній дисципліні, передбаченій навчальним планом підготовки студента в 
університеті;

- одна навчальна дисципліна, яку особа вивчала раніше, за змістом та обсягом 
відповідає кільком навчальним дисциплінам, передбаченим навчальним планом 
підготовки студента в університеті;

- навчальна дисципліна, яку особа вивчала раніше за тією ж спеціальністю та 
спеціалізацією на попередньому рівні вищої освіти не входить до циклу дисциплін 
професійної підготовки.

5.4. Рішення про необхідність складання окремих розділів навчальної дисципліни (за 
рішенням відповідної кафедри) приймаються, якщо:

- назви навчальних дисциплін відрізняються, але у навчальних програмах дисциплін 
збігаються змістова частина;

- загальний обсяг годин (кредитів ЄКТС) навчальної дисципліни (модуля), яку особа 
вивчала раніше, становить менше 80% обсягу навчальної дисципліни. передбаченої 
навчальним планом підготовки студента в університеті;

- кілька навчальних дисциплін, які особа вивчала раніше, за назвою відповідають одній 
навчальній дисципліні, передбаченій навчальним планом підготовки студента в 
університеті;

- одна навчальна дисципліна, яку особа вивчала раніше, за змістом або обсягом 
відповідає кільком навчальним дисциплінам, передбаченим навчальним планом 
підготовки студента в університеті.

5.5. Рішення про необхідність вивчення навчальної дисципліни в повному обсязі із 
складанням відповідного контрольного заходу приймаються, якщо відповідна навчальна 
дисципліна не вивчалась здобувачем раніше.

Перезарахування практичної підготовки проводиться за умови відповідності 
спеціальності та спеціалізації попереднього навчання з чинним.

У разі перезарахування (зарахування) навчальної дисципліни її кредитний вимір 
має відповідати кредитному виміру цієї дисципліни в чинному навчальному плані 
спеціальності, в цьому разі залишаються незмінними форма контролю та раніше здобута 
оцінка навчальних досягнень особи.
5.6. Під час переведення та поновлення осіб, навчальні досягнення яких не оцінювали за 
100-бальноюшкалою, одержані ними оцінки переводять у 100-бальну шкалу за 
відповідними мінімальними значеннями чинної в університеті 100-бальної шкали 
оцінювання.
5.7. Якщо навчальні досягнення особи з вивченої дисципліни були оцінені кількома 
оцінками, то в разі перезарахування (зарахування) такої навчальної дисципліни 
виставляють середню зважену оцінку отриманих особою відповідних оцінок.
5.8. Особа має право відмовитися від перезарахування (зарахування) навчальної 
дисципліни, якщо її не влаштовує отримана раніше оцінка, та складати її як академічну 
різницю або вивчати повторно.
5.9 Навчальні дисципліни зараховують спільним рішенням керівника інституту або 
факультету та гаранта освітньої програми з відповідної спеціальності зі збереженням 
загального річного обсягу кредитів ЄКТС (годин) та з урахуванням структурно-логічної 
схеми підготовки фахівців.
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6. ЛІКВІДАЦІЯ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ

6.1. Особа, яка переводиться, поновлюється, приймається на навчання або бажає 
продовжити навчання в університеті, ліквідує академічну різницю зазвичай до початку 
навчання або, у разі зарахування (поновлення) на навчання безпосередньо перед початком 
семестру, протягом двох місяців після початку навчання.

Основною формою оволодіння навчальним матеріалом під час ліквідації 
академічної різниці є самостійна робота.

З метою сприяння успішній ліквідації академічної різниці дирекція інституту або 
деканат факультету надає потрібну консультативно-роз'яснювальну допомогу.

Кафедри, за якими закріплені дисципліни, що складають академічну різницю, 
надають потрібні навчально-методичні вказівки та рекомендації для самостійної роботи, 
забезпечують достатній рівень консультативної допомоги та об'єктивний підсумковий 
контроль знань осіб, які ліквідують академічну різницю.

У разі прийняття рішення дирекцією або деканатом про перезарахування 
дисципліни до навчальної картки студента заноситься відповідна оцінка -  це означає, що 
ця навчальна дисципліна зарахована і складати контрольні заходи з неї не потрібно.

У разі прийняття рішення про необхідність складання окремих розділів навчальної 
дисципліни (за рішенням відповідної кафедри) у навчальній картці студента робиться 
відмітка олівцем «доздача». Це означає, що необхідно звернутись з заявою (додаток 1) до 
директора інституту або декана факультету для підтвердження необхідності доздачі та 
визначення кафедри, що викладає відповідну дисципліну. Далі з рішенням директора або 
декана на заяві звернутись до завідувача вказаної кафедри для призначення викладача і 
визначення обсягу доздачі дисципліни. Після виконання здобувачем програми навчальної 
дисципліни призначений викладач заповнює відповідну відомість в дирекції інститут або 
деканаті факультету.

У разі прийняття рішення про необхідність вивчення навчальної дисципліни в 
повному обсязі із складанням відповідного контрольного заходу у навчальній картці 
студента робиться відмітка олівцем «екз». Це означає, що необхідно звернутись з заявою 
(додаток 2) до директора інституту або декана факультету для підтвердження необхідності 
вивчення навчальної дисципліни в повному обсязі та визначення кафедри, що викладає 
відповідну дисципліну. Далі з рішенням директора або декана на заяві звернутись до 
завідувача вказаної кафедри для призначення викладача. Після виконання здобувачем 
програми навчальної дисципліни призначений викладач заповнює відповідну відомість в 
дирекції інституту або деканаті факультету.

7. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

7.1. Оформлення навчальної картки студента щодо перезарахування (зарахування) 
навчальних дисциплін здійснюють працівники дирекцій або деканатів.

Академічну довідку (копію додатка до диплома про вищу освіту), підшивають до 
навчальної картки студента.

Заяви здобувачів щодо необхідності складання дисциплін академічної різниці 
зберігаються разом з відповідними відомостями, де проведено оцінювання.

Записи про перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін (результати 
складання заліків та екзаменів) у заліковій книжці студента засвідчують підписом 
керівника навчального структурного підрозділу.
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Особи, які мають іноземні документи про вищу освіту та яких приймають на 
навчання до університету, повинні здійснити процедуру їх визнання (нострифікації) в 
установленому порядку.



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 2-03-90

ЗМІНИ:0 ВИДАННЯ:2020

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ 
АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ, ЇЇ СКЛАДАННЯ ТА 

ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ (ЗАРАХУВАННЯ) 
НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН В ОДЕСЬКОМУ 

НАЦІОНАЛЬНОМУ МОРСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

стор. 9 з 13

Додаток 1
оформлюється на аркуші формату А4

Директору ННІМФ 
проф. Олександру ШУМИЛО 
Студента ННІМФ 2 курсу 
групи РМТС 25 
денної форми навчання 
Дениса ОРЕХОВА

З А Я В А

Навчаючись в Одеському технічному коледжі за спеціальністю «Річковий та 
морський транспорт», спеціалізація «Експлуатація суднових енергетичних установок» я 
прослухав курс з дисципліни «Основи гідромеханіки» в обсязі 54 години і склав екзамен з 
оцінкою «добре».

У відповідності до навчального плану Одеського національного морського 
університету за спеціальністю «Річковий та морський транспорт» у 2 семестрі 2 курсу 
вивчається дисципліна «Гідромеханіка» в обсязі 90 годин.

Прошу Вас перезарахувати цю дисципліну або визначити об’єм доздачі.

Денис ОРЕХОВ
,20 __ р. (Підпис студента)
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Додаток 2
оформлюється на аркуші формату А4

Директору ННІМФ 
проф. Олександру ШУМИЛО 
Студента ННІМФ 2 курсу 
групи РМТС 27 
денної форми навчання 
Дениса ОРЕХОВА

З А Я В А

Навчаючись в Одеському технічному коледжі за спеціальністю «Річковий та 
морський транспорт», спеціалізація «Судноводіння на морських шляхах» дисципліну 
«Історін української культури» не вивчав.

У відповідності до навчального плану Одеського національного морського 
університету за спеціальністю «Річковий та морський транспорт» у 2 семестрі 1 курсу 
вивчається дисципліна «Історія української культури» в обсязі 90 годин.

Прошу Вас дати дозвіл на складання цієї дисципліни.

Денис ОРЕХОВ
•20 __ р. (Підпис студента)
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