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Порядок прийому на навчання осіб 

для здобуття ступеню освіти «Бакалавр» на основі попередньо отриманого 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (Молодший бакалавр) 

 

1. Загальні положення 

1.1. Порядок прийому на навчання для здобуття ступеню освіти 

«Бакалавр» на основі попередньо отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Молодший спеціаліст» (Молодший бакалавр) (далі – Порядок) регламентує 

порядок та особливості вступу до Донецького національного університету імені 

Василя Стуса (далі – Університет) на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (Молодший бакалавр) для 

здобуття першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти. 

1.2. Порядок розроблений відповідно до діючого національного 

законодавства у сфері освіти та локальних нормативних актів, відповідно до 

яких провадиться освітня діяльність в Університеті. 

1.3. Порядок є обов’язковим документом, що визначає процедуру 

проведення комплексного оцінювання програмних результатів навчання 

вступників у межах попередньо опанованої спеціальності (освітньої програми) 

та здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» 

(Молодший бакалавр), та зарахування до Університету. 

2. Організація та проведення конкурсного відбору 

2.1. Приймальна комісія здійснює прийом документів вступника на 

навчання на основі попередньо здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Молодший спеціаліст» (Молодший бакалавр) на другий (третій) курс 

нормативного терміну навчання на освітні програми в межах ліцензованих 



спеціальностей, за якими Університет веде підготовку здобувачів вищої освіти. 

Приймальна комісія передає документи вступника на факультет, де 

реалізується підготовка здобувачів вищої освіти за конкурсними пропозиціями, 

що обрав вступник. Розпорядженням керівника факультету створюється 

атестаційна комісія (далі - Комісія) з числа компетентних викладачів. Комісія 

здійснює перевірку можливості перезарахування здобутих компетентностей (в 

обсязі кредитів ЄКТС) на підставі попереднього освітнього документа й 

відповідно до діючого законодавства в частині обсягу кредитів, необхідних для 

здобуття першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти. 

 Особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодшого 

спеціаліста» (Молодшого бакалавра), перезарахувуються 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 (з нормативним терміном навчання). 

Результати перевірки затверджуються керівником відповідного факультету 

та членами Комісії, а вступник допускається до участі у вступних 

випробуваннях за умов позитивного рішення Комісії.  

2.2. Конкурсний відбір для вступників на навчання на базі попередньо 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (Молодший 

бакалавр) здійснюється за результатами вступних випробувань, що мають на 

меті оцінити результати попереднього навчання й відповідно якість підготовки 

в інтегрованій оцінці. Саме вона обумовлює підстави рекомендації на 

зарахування вступника на навчання до Університету.  

Для вступу на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання у 

межах вакантних ліцензійних місць) на навчання для здобуття ступеня освіти 

«Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» 

(Молодший бакалавр) конкурсний відбір здійснюється: 

− проходження фахового вступного випробування; 

− сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 

2019, 2020 та 2021 років. 



2.3. При вступі із неспоріднених спеціальностей (Додаток 3) – вступник 

складає додаткове фахове випробування та за умов його успішного складання 

допускається до фахового випробування для вступу 

2.4. Для вступників на навчання для здобуття ступеня освіти «Бакалавр» на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (Молодший 

бакалавр) мінімальна оцінка для допуску вступника до участі у подальшому 

конкурсі з фахового (додаткового фахового) випробування визначається у 

Додатку 3. 

2.5. Додаткове вступне випробування проводиться для осіб, що беруть 

участь у конкурсі для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, 

передує фаховому вступному випробуванню. Додаткове вступне випробування 

має кваліфікаційний характер та оцінюється за двобальною шкалою – склав / не 

склав. У випадку, якщо вступник не склав додаткове випробування, він втрачає 

право брати участь у конкурсному відборі за цією освітньою програмою.  

2.6. Конкурсний бал обчислюється: 

КБ = К1 × П1 + К2 × П2 + КЗ × ПЗ, де 

КБ – конкурсний бал 

ПІ, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з 

першого та другого предметів (за шкалою від 100 до 200 балів), 

ПЗ – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів) 

 К1, К2, КЗ – невід’ємні вагові коефіцієнти, які встановлюються 

Університетом на рівні не менше ніж 0,25 кожний. Сума коефіцієнтів К1, К2, 

КЗ для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1 

2.7. Рекомендації до зарахування за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб на здобуття вищої освіти ступеня «Бакалавр» на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (Молодший бакалавр) 

надаються на основі конкурсних балів. Формування списків рекомендованих до 

зарахування вступників здійснюється в Єдиній державній електронній базі з 

питань освіти у межах встановленого (граничного) обсягу місць у межах 

ліцензійного обсягу. 



3. Проведення комплексного оцінювання результатів навчання 

вступників, отриманих в межах освітньої програми,  

за якою попередньо був здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень 

«Молодший спеціаліст» (Молодший бакалавр) 

3.1. Перезарахування кредитів відбувається в період після закінчення 

прийому документів і до початку фахових вступних випробувань. 

Нормативними документами, які використовуються членами Комісії для 

підготовки кваліфікованого висновку, є освітні програми (та, за якою навчався 

попередньо вступник, і та, яку обрав для вступу), освітній документ, на підставі 

якого подано документи. Стандарти вищої освіти за відповідною спеціальністю 

або їх проекти.    

3.2. Нормативний термін навчання за освітньо-професійними програмами 

ступеня освіти «Бакалавр» становить 3 роки 10 місяців і складає 

240 кредитів ЄКТС. Національне законодавство і Стандарти вищої освіти 

передбачають можливість зарахування не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, 

отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» (Молодший бакалавр) 

споріднених спеціальностей. 

Комісія має прийняти чітке рішення про можливість перезарахування 

кредитів вступникам на навчання для здобуття ступеня освіти «Бакалавр» на 

основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» 

(Молодший бакалавр) у випадках: 

− назви дисциплін і сумарна кількість кредитів відповідно до попереднього 

освітнього документу за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший 

спеціаліст» (Молодший бакалавр) дозволяє бути перезарахованою через 

їх повне співпадіння чи співпадіння більшою мірою;  

− назви навчальних дисциплін мають значні розбіжності, але співпадають 

компетентності, що здобув вступник в рамках попереднього навчання 

(відповідно до зазначеного в освітніх програмах і Стандарті 

спеціальності) ; 



− загальний обсяг годин (кредитів) відрізняється, але він не менший за 70% 

обсягу дисципліни, передбаченої навчальним планом Університету. 

3.3. На підставі ґрунтовного аналізу Комісія може прийняти рішення:  

− перезарахувати 60 – 120 кредитів ЄКТС та рекомендувати Приймальній 

комісії допустити вступника до складання фахових випробувань; 

− перезарахувати 30 – 90 кредитів ЄКТС із подальшою ліквідацією 

академічної різниці (не більше 30 кредитів ЄКТС) та рекомендувати 

Приймальній комісії допустити вступника до складання фахових 

випробувань та ліквідації академічної різниці; 

− не перезараховувати результати навчання, здобуті за попередньою 

освітньою програмою, через неможливість встановити якісну кореляцію, 

як ту, що дозволила б вступнику бути допущеним до складання фахових 

випробувань.  

3.4. Ліквідація академічної різниці здійснюється у разі успішного 

складання фахового випробування вступником відповідно до «Порядку 

визначення та ліквідації академічної різниці особами, що поновлюються або 

переводяться до Донецького національного університету імені Василя Стуса». 

3.5. Форми всіх документів, що згадуються в Порядку, є складовою 

частиною номенклатури Університету. 

 

 


