


 

1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про порядок перезарахування (зарахування) навчальних 

дисциплін та визначення академічної різниці здобувачів третього рівня вищої 

освіти (ступеня доктора філософії) Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України (далі – Положення) визначає порядок 

перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін та визначення 

академічної різниці здобувачів, які переводяться до аспірантури Інституту 

проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (далі – ІПКіК НАН України) 

з інших закладів вищої освіти/наукових установ; поновлюються на навчання в 

ІПКіК НАН України після відрахування; продовжують навчання в ІПКіК НАН 

України після академічної відпустки, стажування або залишені на повторний 

курс навчання; скористалися правом на академічну мобільність. 

 

1.2. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту» 

від 05.08.2017 р. №2145-VIII (чинний, редакція від 02.10.2021 р.), «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII (чинний, редакція від 02.10.2021 р.), 

«Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №579 від 12 серпня 

2015 р., «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №261 від 23 березня 

2016 р., «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії»,  затвердженого  Постановою Кабінету Міністрів України №167 від 

6 березня 2019 р., Наказу Міністерства освіти і науки України №977 від 

11.07.2019 р. «Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», Наказу 

Міністерства освіти і науки України №525 від 12 травня 2015 р. «Про 

затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного 

зразка та додатків до них, зразка академічної довідки», «Положення про 

акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 

№977 від 11 липня 2019 р., Наказу Міністерства освіти і науки України №943 

від 16 жовтня 2009 р. «Про запровадження у вищих навчальних закладах 

України Європейської кредитно-трансферної системи», методичних 

рекомендацій щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної 

системи та її документів у вищих навчальних закладах (лист Міністерства 

освіти і науки України від 26 лютого 2010 р. №1/9-119), розпорядження 

Президії Національної академії наук України №328 від 30.05.2016 р. «Про 

забезпечення виконання в НАН України освітньої складової освітньо-наукової 
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програми  аспірантури з загальнонаукових філософських  та мовних 

компетентностей», нормативно-інструктивних документів Національної 

академії наук України, нормативно-правових документів з організації 

освітнього процесу в ІПКіК НАН України, Статуту ІПКіК НАН України. 

 

2. Порядок перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін 

 

2.1. Перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін може 

здійснюватися у разі: 

- переведення аспіранта до ІПКіК НАН України з іншого закладу вищої 

освіти/наукової установи; 

- поновлення аспіранта на навчання після відрахування; 

- продовження терміну навчання (терміну підготовки) аспіранта після 

академічної відпустки; 

- участі аспіранта у програмі академічної мобільності; 

- вивчення дисциплін аспірантами в інших закладах вищої освіти/наукових 

установах на підставі відповідних договорів між ІПКіК НАН України та 

іншими закладами вищої освіти/науковими установами, що передбачають 

співпрацю щодо підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.  

 

2.2. Заяву щодо перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін 

аспірант подає не пізніше десяти днів після його зарахування на навчання в 

ІПКіК НАН України та до початку формування його індивідуального плану 

роботи. 

 

2.3. Оформлення документів щодо перезарахування (зарахування) 

навчальних дисциплін здійснює особа, відповідальна за організацію роботи 

аспірантури ІПКіК НАН України. 

 

2.4. Термін розгляду документів та прийняття рішення щодо 

перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін не може перевищувати 

десяти днів від дати подання аспірантом заяви директору ІПКіК НАН України. 

 

2.5. Особа, відповідальна за організацію роботи аспірантури ІПКіК НАН 

України, скеровує заяву здобувача гаранту освітньо-наукової програми (ОНП), 

який, спільно із науково-педагогічним співробітником ІПКіК НАН України, 

відповідальним за викладання відповідних навчальних дисциплін, приймають 

рішення про можливість або неможливість їх перезарахування (зарахування). 

Це рішення приймається на підставі мотивованого висновку експертної комісії 

з питань освіти ІПКіК НАН України про наявність чи відсутність академічних 

розбіжностей з дисциплін, яка створюється, якщо: 
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- назви навчальних дисциплін не збігаються; 

- загальний обсяг годин (кредитів ЄКТС) навчальної дисципліни, яку 

аспірант вивчав раніше, відрізняється від загального обсягу годин відповідної 

дисципліни, передбаченої навчальним планом спеціальності в ІПКіК НАН 

України, та становить не менше 80% від її обсягу; 

- кілька навчальних дисциплін, які аспірант вивчав раніше, у сукупності 

відповідають одній навчальній дисципліні, передбаченій навчальним планом 

спеціальності; 

- одна навчальна дисципліна, яку аспірант вивчав раніше, за змістом та 

обсягом відповідає кільком навчальним дисциплінам, передбаченим 

навчальним планом спеціальності. 

 

2.6. Висновок про можливість (неможливість) перезарахування навчальної 

дисципліни відображується у заяві аспіранта та передається на розгляд вченій 

раді ІПКіК НАН України, рішення якої затверджується відповідним наказом 

директора ІПКіК НАН України. 

 

2.7. У разі якщо навчальні досягнення здобувача з раніше вивченої 

дисципліни (дисциплін) оцінено кількома оцінками, то при перезарахуванні цієї 

навчальної дисципліни виставляється середньозважена оцінка. 

 

2.8. Формування переліку навчальних вибіркових дисциплін за заявою 

аспіранта може здійснюватися з урахуванням раніше вивчених навчальних 

дисциплін, що становлять академічну різницю. Ця норма застосовується у разі 

переведення аспіранта до ІПКіК НАН України з іншого закладу вищої 

освіти/наукової установи. 

 

2.9. Здобувач має право відмовитися від перезарахування (зарахування) 

навчальної дисципліни, якщо його не влаштовує отримана раніше оцінка, та 

складати її як академічну різницю або вивчати повторно. 

 

2.10. Здобувачам, яких було залишено на повторне навчання, можуть бути 

перезараховані (зараховані) дисципліни, з яких за результатами підсумкового 

контролю знань вони мали оцінку не нижче «добре» або «зараховано». 

 

3. Порядок визначення академічної різниці 

 

3.1. Академічна різниця – це перелік дисциплін чинного навчального 

плану, які здобувач, який переводиться з іншого закладу вищої освіти/наукової 

установи, поновлюється, приймається на навчання або бажає продовжити 

навчання відповідно до п. 1.1 цього Положення, не вивчав або вивчав не в 



повному обсязі (менше 80% обсягу навчальної дисципліни, передбаченої 

чинним навчальним планом підготовки здобувачів у ІПКіК НАН України). 

Академічна різниця виникає як наслідок наявності академічних 

розбіжностей навчальних планів (перелік дисциплін, що не вивчалися) та 

академічних розбіжностей з навчальних дисциплін (перелік дисциплін, що 

вивчалися не в повному обсязі). Академічною різницею не вважають 

дисципліни вільного вибору студента. 

Академічна розбіжність з навчальної дисципліни – це розбіжність за 

обсягом (менша кількість навчальних годин) або за формою підсумкового 

контролю (залік замість диференційованого заліку або екзамену), або за 

змістом дисципліни, за якою здобувач був атестований раніше, та відповідної 

дисципліни чинного навчального плану. Мінімальна різниця в обсязі 

дисциплін, яка викликає академічну розбіжність, – 0,5 кредиту. 

 

3.2. Зміну назви навчальної дисципліни без зміни її обсягу, форми 

підсумкового контролю та змісту, академічною розбіжністю з дисципліни не 

вважають, і вона може бути перезарахованою (зарахованою) науково-

педагогічним співробітником ІПКіК НАН України, відповідальним за 

викладання цієї дисципліни. 

 

3.3. Навчальні дисципліни перезараховують (зараховують) за заявою 

аспіранта на підставі академічної довідки, сертифіката або іншого відповідного 

документу,  виданого закладом вищої освіти/науковою установою,  які  мають  

право на провадження освітньої діяльності за відповідним рівнем вищої освіти.  

 

3.4. Перезарахування (зарахування) дисциплін аспірантам ІПКіК НАН 

України, які навчалися за програмами кредитної академічної мобільності, 

здійснюється відповідно до Порядку реалізації права на академічну мобільність 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ІПКіК НАН України.  

 

4. Порядок складання академічної різниці 

 

4.1. Визначення академічної різниці з навчальних дисциплін здійснює 

особа, відповідальна за організацію роботи аспірантури ІПКіК НАН України, 

протягом терміну, що не перевищує одного робочого тижня. 

 

4.2. Здобувач, який переводиться з іншого закладу вищої освіти/наукової 

установи, поновлюється, приймається на навчання або бажає продовжити 

навчання в аспірантурі ІПКіК НАН України, ліквідує академічну різницю 

зазвичай до початку навчального року. 

  



4.3. Основною формою оволодіння навчальним матеріалом під час 

ліквідації академічної різниці є самостійна робота. 

 

4.4. Здобувачу, який переводиться з іншого закладу вищої освіти/наукової 

установи, поновлюється, приймається на навчання або бажає продовжити 

навчання в аспірантурі ІПКіК НАН України, з метою сприяння успішній 

ліквідації ним академічної різниці, науково-педагогічні співробітники 

підрозділів ІПКіК НАН України, відповідальні за викладання відповідних 

дисциплін, надають потрібну консультативно-роз’яснювальну допомогу. 

 

4.5.  Науково-педагогічні співробітники підрозділів ІПКіК НАН України, 

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 здобувачів, які ліквідують академічну різницю. 

 

5. Оформлення документів 

 

5.1.  Оформлення документів щодо перезарахування (зарахування) 

навчальних дисциплін здійснює особа, відповідальна за організацію роботи 

аспірантури ІПКіК НАН України, до  якої  надійшла відповідна заява від 

здобувача третього рівня вищої освіти, який переводиться з іншого закладу 

вищої освіти/наукової установи, поновлюється, приймається на навчання або 

бажає продовжити навчання в аспірантурі ІПКіК НАН України. 

 

5.2.  До індивідуального навчального плану  здобувача освіти  вносяться 

записи про результати перезарахування дисциплін, які засвідчуються підписом 

науково-педагогічного працівника, який викладає дану дисципліну. Оцінки 

виставляють за чинною в ІПКіК НАН України шкалою оцінювання. 

 

5.3. Академічну довідку, сертифікат або інший відповідний документ, що 

засвідчує обсяг отриманих здобувачем знань, заяву про перезарахування 

(зарахування) навчальних дисциплін, протокол експертної комісії з питань 

освіти ІПКіК НАН України та наказ про перезарахування додаються до 

особової справи здобувача. 


