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Ректор _________ проф. І. Я. Коцан
«______» ____________ 2017 року
Положення
про навчання у Східноєвропейському національному університеті
імені Лесі Українки для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі
раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
1. Загальні засади
Положення про навчання у Східноєвропейському національному університеті
імені Лесі Українки для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі раніше
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (далі –
Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про
освіту», «Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти», затверджений постановою Кабінету Міністрів
України № 266 від 29.04.2015 р. та інших нормативних документів Міністерства
освіти і науки України, Правил прийому до вищих навчальних закладів, Правил
прийому до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
(далі – Правила прийому), інших локальних актів Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки (далі – Університет).
1.1.
Це Положення регулює порядок вступу, терміни навчання, організацію
навчального процесу осіб, які закінчили вищі навчальні заклади І–ІІ рівнів
акредитації й здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст».
2. Визначення, порядок вступу, терміни навчання
2.1. «Молодший спеціаліст» – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої
освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну
вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих
функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних
посад у певному виді економічної діяльності.
Особам, які завершили навчання в акредитованому вищому професійному
училищі, центрі професійно-технічної освіти, може присвоюватись освітньокваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за відповідним напрямом
(спеціальністю), із якого також здійснюється підготовка робітників високого
рівня кваліфікації.
2.2. Підготовка фахівців освітнього ступеня «бакалавр» може здійснюватися на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
Університет здійснює прийом на перший (зі скороченим терміном
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навчання) або другий (третій) курс (із нормативним терміном навчання на
вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший
спеціаліст» для здобуття освітнього ступеня «бакалавр».
2.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить
Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» проводиться в порядку й
строки, визначені Правилами прийому на відповідний навчальний рік.1
Обсяги прийому вступників за скороченим терміном навчання визначаються
кількістю вільних місць на кожному курсі в межах обсягів, визначених чинною
ліцензією з кожної спеціальності відповідного освітнього ступеня.
2.4. Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою
підготовки бакалавра для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень
«молодший спеціаліст», для отримання освітнього ступеня «бакалавр», може
зменшуватися до двох років.
2.5. Навчання за скороченим терміном може здійснюватися на денній або
заочній формі навчання за рахунок видатків Державного бюджету – за
державним замовленням (за наявності бюджетних місць) або за рахунок коштів
фізичних, юридичних осіб.
3. Організація навчального процесу
3.1. Особи, які на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст» вступили на навчання до Університету для здобуття
освітнього ступеня «бакалавр» набувають статусу студента, користуються всіма
правами та виконують покладені обов’язки, передбачені законодавством,
нормативними документами та локальними актами для студентів Університету.
3.2. Навчання студентів за освітньо-професійними програмами зі
скороченим терміном підготовки здійснюється відповідно до Положень,
навчальних планів та інтегрованих навчальних планів спеціальностей й інших
локальних актів з організації навчального процесу Університету.
Навчальні плани денної (заочної) форм навчання за скороченим терміном
навчання, затверджені у встановленому порядку, містять навчальні дисципліни
нормативної та вибіркової частини.
В інтегрованому навчальному плані відображається порівняльна
характеристика навчальних планів, циклів дисциплін навчального закладу І–ІІ
рівнів акредитації та Університету.
3.3. У випадку зарахування студента за нормативним терміном навчання на
вакантні місця спеціальності на початку навчального року у деканаті факультету
студент пише заяву з проханням дати дозвіл на ліквідацію академічної різниці, яка
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Правила прийому до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в 2017 році.
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виникла у зв’язку із вступом на 2 чи 3 курс на базі молодшого спеціаліста.
(Додаток А. Зразок заяви) Дозвіл на ліквідацію академічної різниці погоджує
проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи та рекрутації.
4. Прикінцеві положення
4.1. Студенти, які повністю виконали навчальний план, допускаються до
державної атестації. Державну атестацію студента здійснює державна
екзаменаційна комісія після завершення навчання на певному освітньому
ступені для встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки
вимогам освітньої характеристики.
4.2. Студентові, який захистив дипломну роботу (проект), склав державні
екзамени відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки,
рішенням державної комісії присвоюється освітній ступінь «бакалавр»,
видається документ про освіту державного зразка.2
4.3. Особи (випускники), які здобули освітній ступінь «бакалавр», мають
право на продовження навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» у
встановленому чинним законодавством та Правилами прийому порядку.
Схвалено Вченою радою
Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки
Протокол № 14 від 28 вересня 2017 р.
Проректор з науково-педагогічної
і навчальної роботи та рекрутації

С. В. Гаврилюк

Начальник юридичного відділу

А. В. Маїло

Начальник відділу кадрів

Т. П. Качан

Начальник планово-фінансового відділу

В. А. Марчук
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Положення про державну екзаменаційну комісію щодо атестації осіб, які здобувають освітні ступені
бакалавра, магістра.
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Додаток А
Зразок заяви про ліквідацію академічної різниці
Проректорові з науково-педагогічної і
навчальної роботи та рекрутації
Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки
проф. Гаврилюк С. В.
студента(ки) ______ курсу____групи ______
_________________ факультету
спеціальності“________________________”
денної (заочної) державної (платної)
форми навчання
(прізвище, ім'я, по батькові)
Адреса:
Номер контактного телефону:

Заява
Прошу дати дозвіл на ліквідацію академічної різниці, яка виникла у
зв’язку із вступом на базі молодшого спеціаліста на ___ курс спеціальності
____________________________________

____________

_________________

дата

підпис

Заява має бути завізована:
 керівником факультету;
 методистом (виписана академічна різниця);
 проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи та рекрутації (головний
корпус, кабінет № 302).
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