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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Порядок встановлює і регламентує процедуру визнання та 

перезарахування результатів навчання, отриманих при вступі до Технічного 
фахового коледжу Луцького національного технічного університету на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник».

1.2. Порядок розроблений відповідно до Законів України «Про вищу 
освіту», «Про фахову передвишу освіту», інших нормативно-правових 
документів з питань вищої та фахової передвищої освіти, внутрішніх 
нормативних документів ТФК Луцького НТУ.

2. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ
2.1. У цьому Порядку терміни вживаються у наступному значенні:
- вступне випробування -  форма випробування, що передбачає перевірку 

знань та вмінь з вже опанованої освітньо-професійної програми на основі 
здобутих раніше компетентостей (згідно Правил прийому ТФК Луцького 
НТУ);

- фаховий молодший бакалавр -  це освітньо-професійний ступінь, що 
здобувається на рівні фахової передвищої освіти і присуджується закладом 
освіти у результаті успішного виконання здобувачем фахової передвищої 
освіти освітньо-професійної програми. Фахова передвища освіта здобувається 
на основі базової середньої освіти, профільної середньої освіти/повної 
загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 
фахової передвищої освіти або вищої освіти;

- кваліфікований робітник -  це освітньо-кваліфікаційний рівень 
робітника, який на основі повної або базової загальної середньої освіти здобув 
спеціальні уміння та знання, має відповідний досвід їх застосування для 
вирішення професійних завдань у певній галузі народного господарства. 
Освітньо-професійна програма підготовки кваліфікованого робітника 
забезпечує одночасне здобуття професійно-технічної освіти та кваліфікації 
кваліфікованого робітника на базі повної загальної середньої освіти або 
базової загальної середньої освіти з наданням можливості отримувати повну 
загальну середню освіту. Зазначена програма формується переважно з 
навчальних дисциплін загальноосвітнього, загально-технічного, фахового 
спрямування та виробничого навчання.

3. ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ ПОПЕРЕДНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАВЧАННЯ

3.1. Визнання результатів навчання здійснюється на основі Європейської 
кредитної трансферно-накопичувальної системи.

3.2. Перезарахування результатів навчання відбувається на основі 
виданого здобувачеві освіти документа про здобутий освітньо- 
кваліфікаційний рівень «Кваліфікований робітник», додатку до нього та 
вступного випробування, яке відображає рівень набутих програмних 
результатів навчання та сформованих компетентостей, отриманих у межах 
попередньої освітньо-професійної програми підготовки.
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3.3. Перезарахування результатів навчання здійснюється на підставі 
додатку до диплому про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень 
«Кваліфікований робітник», в якому зазначений перелік та результати 
вивчення навчальних дисциплін, кількість кредитів та інформацію про 
систему оцінювання навчальних здобутків учасника освітнього процесу.

3.4. Визнання та перезарахування кредитів ЄКТС здобувачам освіти за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «Кваліфікований робітник» визначає під час 
вступної кампанії спеціально створена розпорядженням директора Коледжу 
комісія у складі завідувача відділення, голови випускової циклової комісії 
(або викладача випускової циклової комісії), члена приймальної комісії.

3.5. Створена комісія встановлює можливість продовження навчання та 
визначає перелік освітніх компонентів, кількість кредитів ЄКТС, що 
підлягають довивченшо, формує протокол, у якому зазначаються заклад 
освіти, освітньо-кваліфікаційний рівень абітурієнта, професію, термін 
навчання, перезараховані освітні компоненти з кількістю годин та 
результатами навчання (додаток 1) та направляє його на розгляд голови 
приймальної комісії. Копія протоколу зберігається в особовій справі 
здобувана освіти.

3.6. Аналіз переліку освітніх компонентів для вивчення проводиться на 
основі вимог чинного стандарту фахової передвищої 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, якими 
повинен оволодіти здобувач освіти за освітньо-професійним ступенем 
фаховий молодший бакалавр.

3.7. Освітні компоненти, іцо підлягають довивченню особами, які 
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Кваліфікований робітник», 
включаються в індивідуальний план здобувана освіти і підлягають 
зарахуванню впродовж першого року навчання у коледжі.

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.
4.1. Цей Порядок, зміни й доповнення до нього затверджуються 

Педагогічною радою коледжу, з погодженням Первинною профспілковою 
організацією та вводяться в дію наказом директора ТФК Луцького НТУ.

4.2. Усі зміни та доповнення до цього Порядку розглядаються і 
ухвалюються Педагогічною радою Коледжу з та вводяться в дію наказом 
директора.

є̂кт вносить: 
директора з ІіР

Буснюк С.В.

Цвіль О.В.

Погоджено:
Відповідальний секретар 
прийуЩл^шзї комісії

Кшановський Р.О.

Бакун К.П.
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Додаток 1

Протокол №

ВІД « ____ » 202___року

визнання та перезарахування результатів навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня _________________________, професії

(назва попереднього закладу освіти)

Освітні компоненти за освітньо-професійною 
програмою _____________________ _

ТФК Луцького НТУ

Код Назва Вид Кількість Освітній Кількість Оцінка
О С В І Т - О С В І Т Н Ь О Г О контролю кредитів компонент кредитів за
нього

компо
ненту

компонента ЕСТЗ/год (дисциплі
на)

ЕСТЗ/год шкалою
закладу
освіти

Результати навчання, отримані в 
попередньому закладі освіти

Рішення
комісії

1. Дисципліни загальної підготовки

2. Дисципліни професійної підготовки

2. Практична підготовка

4. Підсумкова атестація
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Разом за навчальним 
планом:

Завідувач (підпис)
відділення: —------- -—  . ------

(прізвище та ініціали)

Голова випускової (підпис)
циклової комісії ----------------------------

(прізвище та ініціали)

Член приймальної
комісії: ------------------- —-----

(прізвище та ініціали)

(підпис)
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