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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про порядок визнання та перезарахування кредитів ЄКТС 

при вступі на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра, освітнього ступеня бакалавра до 

Львівського торговельно-економічного університету (далі – Університет), 

розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту”; Методичних 

рекомендацій щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її 

ключових документів у вищих навчальних закладах (лист МОН України від 

26.02.2010 р. № 1/9-119) та внутрішніх нормативних документів Університету. 

1.2. Порядок визнання та перезарахування кредитів ЄКТС при вступі на 

основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра, освітнього ступеня бакалавра до Університету застосовується 

для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання, які: 

- вступають на другий курс із нормативним терміном навчання освітнього 

ступеня бакалавра; 

- вступають на третій курс із нормативним терміном навчання освітнього 

ступеня бакалавра; 

- вступають на перший курс скороченого терміну навчання освітнього ступеня 

бакалавра; 

1.3. Дія Положення поширюється на всі навчальні підрозділи Університету 

(інститут, факультети, кафедри). 

 

2. КРЕДИТИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ ТРАНСФЕРНО-

НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ  

2.1. Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) - 

система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському 

просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та 

освітніх компонентів. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання 

та обліковується у кредитах ЄКТС. 

2.2. Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи - 

одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, 

необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг 

одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. 

2.3. Результати навчання - сукупність знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-

професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно 

оцінити та виміряти. 

2.4. Кредити присвоюються здобувачам вищої освіти після завершення 

необхідної навчальної діяльності та досягнення відповідних результатів навчання, що 

підтверджується відповідним оцінюванням. Кількість кредитів, що присвоюється  
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здобувачу вищої освіти, при досягненні ним визначених результатів навчання, 

дорівнює кількості кредитів, що відповідають освітньому компоненту. 

 

3. ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ТА ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ ЄКТС 

3.1. Визнання результатів навчання здійснюється на основі Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи.  

3.2. Перезарахування кредитів - процес визнання кредитів, присвоєних в 

іншому закладі освіти. 

3.3. Перезарахування кредитів відбувається на основі наданого здобувачем 

вищої освіти документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній 

ступінь молодшого бакалавра, освітній ступінь бакалавра та додатку до нього. 

3.4. Перезарахування результатів навчання (компетентностей) здійснюється на 

підставі додатку до диплому про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого 

бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра, освітній ступінь бакалавра 

наданого здобувачем вищої освіти, де зазначено перелік та результати вивчення 

навчальних дисциплін, кількість кредитів та інформацією про систему оцінювання 

навчальних здобутків учасника освітнього процесу. 

3.5. Особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній 

ступінь молодшого бакалавра, освітній ступінь бакалавра, Університет може визнати 

та перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом 

вищої освіти (за відсутності стандарту - не більше 120 кредитів ЄКТС). Такі особи 

можуть прийматись на другий (третій) курс із нормативним терміном навчання або на 

перший курс зі скороченим строком навчання. 

3.6. Визнання та перезарахування кредитів ЄКТС здобувачам вищої освіти, які 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-

професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого 

бакалавра, освітній ступінь бакалавра та вступають на другий (третій) курс із 

нормативним терміном навчання або на перший курс зі скороченим строком 

навчання, визначає спеціально створена комісія у складі: директора інституту (декана 

факультету), гаранта та члена групи забезпечення освітньо-професійної програми під 

час вступної кампанії. Комісія встановлює можливість продовження навчання на 

другому або третьому курсі і визначає перелік дисциплін та кількість кредитів ЄКТС, 

що підлягають довивченню, формує протокол (додаток 1) та направляє його на 

розгляд Приймальної комісії. 

3.7. Визначення переліку дисциплін для довивчення проводиться на основі 

вимог чинного стандарту вищої освіти з метою формування відповідних освітніх 

компонентів, їх логічної послідовності та кількості кредитів ЄКТС, необхідних для 

виконання освітньо-професійної програми, а також очікуваних програмних 

результатів навчання (компетентностей), якими повинен оволодіти здобувач 

освітнього ступеня бакалавр. 
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3.8. Довивчення дисциплін особами, які здобули освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого 

бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра, освітній ступінь бакалавра та 

вступили на другий або третій курс навчання, проводиться впродовж навчання в 

Університеті. 

 

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1. Це Положення в повному обсязі набирає чинності з дати введення його в 

дію наказом ректора Університету. 

4.2. Зміни та доповнення до цього положення розглядаються і затверджуються 

вченою радою Університету та вводяться в дію наказом ректора.  



Додаток 1 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ВИЗНАННЯ ТА ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ ЄКТС 
 

від „_____” _____________________ 20__ року 

 

___________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові вступника) 

Ступінь вищої освіти бакалавр 

Факультет, (інститут) ______________________________________________________________________ 

                                                                                                                                     (найменування) 

Спеціальність ______________________________________________________________________________ 

                                                                                                                    (шифр і назва) 

Освітньо-професійна програма _______________________________________________________________ 

                                                                                                                                                     (назва) 

 

На підставі диплому (серія _________ № ______) і додатку до нього та проведеної 

оцінки здобутих освітніх компонентів відповідного ступеня освіти комісія вирішила: 

- визнати та перезарахувати ________________________________________ кредитів 

ЄКТС; 

- рекомендувати вступнику подавати документи на навчання на 

_______________________ курс зазначеної вище ОПП. 

У разі успішного вступу до Університету на зазначену ОПП рекомендується 

довивчити такі дисципліни: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

загальним обсягом _____________________ кредитів ЄКТС. 
 

 

 

 

Голова комісії __________________              
           (підпис)                          (прізвище та ініціали) 

 

 

Члени комісії: __________________                
           (підпис)          (прізвище та ініціали) 

   

        __________________                
           (підпис)          (прізвище та ініціали) 


