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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Порядок проведення компенсаційних курсів для здобувачів вищої 

освіти у Запорізькому національному університеті (далі – Порядок) 

регламентує проведення компенсаційних курсів для здобувачів вищої освіти у 

Запорізькому національному університеті. 

1.2 Порядок розроблено відповідно до: 

 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами і 

доповненнями (ст. 53 передбачає право здобувачів освіти на індивідуальну 

освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і 

темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, 

навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання); 

 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII зі 

змінами і доповненнями (ст. 62 визначає права осіб, які навчаються у закладах 

вищої освіти, на вибір навчальних дисциплін у межах відповідної освітньої 

програми). 

1.3 Цей Порядок доповнює дію: 

 Положення про організацію освітнього процесу в Запорізькому 

національному університеті; 

 Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення 

студентів у Запорізькому національному університеті; 

 Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та 

визначення академічної різниці у Запорізькому національному університеті; 

 Положення про навчання іноземних громадян та осіб без громадянства 

в Запорізькому національному університеті 

в частині реалізації компенсаційних курсів для підготовки здобувачів вищої 

освіти у випадках, передбачених цим Порядком. 

Глосарій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

визначає, шо компенсаційні курси пропонуються здобувачам вищої освіти у 

випадку, коли вони змінюють траєкторію власного навчання або коли їхня 

стартова підготовка для навчання у певному закладі вищої освіти є 

недостатньою. Наприклад, при переході з одного закладу вищої освіти (ЗВО) до 

іншого, при застосуванні перехресного вступу на магістерську програму, при 

визнанні недостатнім рівня української або іноземної (англійської) мови, ЗВО 

має на меті «вирівняти» рівень попередньої підготовленості студента з його 

групою (або й цілої академічної групи) для продовження здобуття освіти. 

 

 

2 ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЙНИХ КУРСІВ 

 

2.1 Компенсаційні курси пропонуються здобувачам вищої освіти у 

випадку, коли вони змінюють траєкторію власного навчання або коли їхня 

стартова підготовка для навчання у Запорізькому національному університеті є 

недостатньою. 



2.2 Застосування компенсаційних курсів у Запорізькому національному 

університеті має на меті доведення рівня попередньої підготовленості студента 

до рівня студентів, які навчаються на тому ж курсі за тією ж освітньою 

програмою в академічній групі, для продовження здобуття освіти при переході 

з іншого закладу вищої освіти до Запорізького національного університету, при 

переведенні на іншу спеціальність або освітню програму, при застосуванні 

перехресного вступу на магістерську програму, при визнанні недостатнім рівня 

лінгвістичної підготовки (української або іноземної (англійської) мови) тощо. 

2.3 Компенсаційні курси можуть бути проведені здобувачам вищої освіти 

як індивідуально, так і у складі групи, яка формується розпорядженням по 

факультету (інституту). 

2.4 Групи можуть бути сформовані для кожної дисципліни окремо 

відповідно до потреб здобувачів освіти. 

2.5 Графіки проведення занять укладають кафедри, викладацький склад 

яких задіяний у викладанні навчальних дисциплін цих курсів. Графіки 

зберігаються на кафедрах до завершення поточного навчального року. 

2.6 Для вивчення дисциплін компенсаційних курсів у Системі 

електронного забезпечення навчання Запорізького національного університету 

(СЕЗН ЗНУ) Moodle у розділі відповідної кафедри створюється блок цих 

дисциплін з відповідним наповненням навчально-методичним контентом. 

2.7 Доступ здобувачів вищої освіти до дисциплін компенсаційних курсів 

СЕЗН ЗНУ Moodle відбувається за тією ж процедурою, що і до поточних 

дисциплін навчального плану, з використанням персональних ідентифікаторів. 

 

3 ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙНИХ КУРСІВ 

 

3.1 Підставами проходження здобувачем вищої освіти компенсаційних 

курсів може бути 

 рекомендація деканату факультету (дирекції інституту); 

 рекомендація викладача; 

 власне бажання здобувача вищої освіти. 

3.2 Здобувачі вищої освіти, яким рекомендовано або мають власне 

бажання пройти компенсаційні курси, під’єднуються до відповідних дисциплін 

цих курсів для отримання доступу до контенту дисциплін, та працюють з цим 

контентом згідно інструкцій СЕЗН ЗНУ Moodle. 

3.3 Після складання підсумкового контролю з дисциплін компенсаційних 

курсів здобувачі вищої освіти отримують відповідні бали за шкалою 

оцінювання ECTS, які виставляються викладачами в індивідуальні відомості 

здобувачів освіти, надані деканатом факультету (дирекцією інституту). 

3.4 Індивідуальні відомості здобувачів вищої освіти є первинними 

документами освітнього процесу, зберігаються в деканатах факультетів 

(дирекції інституту) разом із відомостями поточного та підсумкового контролю 

та передаються до архіву ЗНУ в терміни, встановлені для цього виду 

документів відповідно Номенклатурі. 


