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ІНСТРУКЦЫЯ 
 
па разліку працаёмкасці адукацыйных 
праграм вышэйшай адукацыі з 
выкарыстаннем сістэмы заліковых 
адзінак 

1. Заліковая адзінка ўяўляе сабой лікавы спосаб выражэння 

працаёмкасці вучэбнай работы студэнта (курсанта, слухача) (далей – 
навучэнец), заснаваны на дасягненні вынікаў навучання. 

2. Сістэма заліковых адзінак прызначана для эфектыўнага 

планавання адукацыйнага працэсу, фарміравання індывідуальных 

траекторый асваення адукацыйных праграм, рэалізацыі студэнцкай 

мабільнасці і ўлічвае ўсе віды вучэбнай дзейнасці навучэнца. 
3. Адна заліковая адзінка адпавядае 36 – 40 акадэмічным гадзінам1. 

Працягласць акадэмічнай гадзіны ўстанаўліваецца 40 – 45 хвілін. Пры 

працягласці акадэмічнай гадзіны 45 хвілін заліковая адзінка складае 27 – 30 
астранамічных гадзін, пры працягласці акадэмічнай гадзіны 40 хвілін –       
24 – 26,7 астранамічных гадзін. 

4. Разлік працаёмкасці вучэбнай дысцыпліны ў заліковых адзінках 

ажыццяўляецца шляхам дзялення яе працаёмкасці ў акадэмічным 

гадзінніку на 36 – 40 з акругленнем да 0,5 або да цэлалікавага значэння па 

ўстаноўленых правілах акруглення. 
5. Працаёмкасць вучэбнай дысцыпліны ў заліковых адзінках 

уключае работу студэнта на лекцыях, лабараторных, семінарскіх, 

практычных, іншых відах заняткаў, самастойную работу студэнта, 

падрыхтоўку да экзаменаў, залікаў, іншых форм і сродкаў дыягностыкі. 
6. Заліковыя адзінкі за дадатковыя віды навучання не налічваюцца. 
7. Пры падрыхтоўцы курсантаў на ваенных факультэтах у рамках 

напрамкаў спецыяльнасцей і спецыялізацый дапускаецца праходжанне 

навучальных практык і вывучэнне агульнаваенных дысцыплін без 

налічэння заліковых адзінак. 
8. Разлік працаёмкасці выканання курсавога праекта (курсавой 

работы) робіцца шляхам дзялення працаёмкасці курсавога праекта 
(курсавой 

1.  (курсовой 1 Акадэмічная гадзіна - гэта найменне навучальнай гадзіны, якое ўжываецца ва ўстановах вышэйшай 

адукацыі і выкарыстоўваецца для вызначэння працягласці, адрознай ад астранамічнай гадзіны.
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работы) у акадэмічным гадзінніку на 36 – 40 з акругленнем да 0,5 або да 

цэлалікавага значэння па ўстаноўленых правілах акруглення. 
9. Працаёмкасць практыкі, дыпломнага праектавання і выніковай 

атэстацыі разлічваецца зыходзячы з колькасці адведзеных тыдняў на 

ўказаныя віды дзейнасці: 1 тыдзень адпавядае 1,5 заліковым адзінкам. 

Пералік працаёмкасці ў тыднях на працаёмкасць у заліковых адзінках можа 

ажыццяўляцца з акругленнем да цэлалікавых значэнняў. 
10. Пералік працаёмкасці ў тыднях на працаёмкасць у заліковых 

адзінках можа ажыццяўляцца як на аснове ўстаноўленай пунктам 9 гэтай 

Інструкцыі адпаведнасці колькасці тыдняў і колькасці заліковых адзінак, 

так і на аснове ўстаноўленай пунктам 3 гэтай Інструкцыі адпаведнасці 

колькасці гадзін і колькасці заліковых адзінак. Пры гэтым тыдні 

пераводзяцца ў гадзіны шляхам множання колькасці тыдняў на 54 гадзіны. 
11. Разлік працаёмкасці навукова-даследчай работы ў заліковых 

адзінках ажыццяўляецца шляхам дзялення яе працаёмкасці ў акадэмічным 

гадзінніку на 36 – 40 з акругленнем да 0,5 або да цэлалікавага значэння па 

ўстаноўленых правілах акруглення. 
12. Заліковыя адзінкі налічваюцца навучэнцу пасля праверкі 

дасягнення ім устаноўленых вынікаў навучання: 
заліковыя адзінкі, якія адлюстроўваюць працаёмкасць вучэбнай 

дысцыпліны, – пры ўмове паспяховай здачы экзаменаў (залікаў) па 

навучальнай дысцыпліне, прадугледжаных адукацыйнай праграмай; 
заліковыя адзінкі, якія адлюстроўваюць працаёмкасць практыкі, – пры 

ўмове паспяховай здачы дыферэнцыраванага заліку па практыцы; 
заліковыя адзінкі, якія адлюстроўваюць працаёмкасць выканання 

курсавога праекта (курсавой работы), – пасля паспяховай абароны 

курсавога праекта (курсавой работы); 
заліковыя адзінкі, якія адлюстроўваюць працаёмкасць дыпломнага 

праектавання, – пасля допуску да абароны дыпломнага праекта (дыпломнай 

работы); 
заліковыя адзінкі, якія адлюстроўваюць працаёмкасць навукова-

даследчай працы, – пасля допуску да абароны магістарскай дысертацыі; 
заліковыя адзінкі, якія адлюстроўваюць працаёмкасць выніковай 

атэстацыі, – пасля паспяховага праходжання выніковай атэстацыі. 
13. Сума заліковых адзінак пры атрыманні вышэйшай адукацыі ў 

дзённай форме павінна быць роўнай 60 за 1 год навучання. 
14. Заліковыя адзінкі за факультатыўныя дысцыпліны, як правіла, не 

налічваюцца. Налічэнне заліковых адзінак за факультатыўную дысцыпліну 

ажыццяўляецца звыш 60 заліковых адзінак у год, калі навучэнец паспяхова 

здаў экзамен (залік, дыферэнцыраваны залік) па гэтай вучэбнай дысцыпліне 

і выявіў жаданне занесці вынік яго здачы ў залікова-экзаменацыйную          
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ведамасць, заліковую кніжку і выпіску з залікова-экзаменацыйнай 

ведамасці (дадатак да дыплома). 
15. Сума заліковых адзінак за ўвесь перыяд навучання па адукацыйнай 

праграме вышэйшай адукацыі I ступені, якая забяспечвае атрыманне 

кваліфікацыі спецыяліста з вышэйшай адукацыяй і інтэграванай з 

адукацыйнымі праграмамі сярэдняй спецыяльнай адукацыі, павінна быць 

роўнай суме заліковых адзінак за ўвесь перыяд навучання па адукацыйнай 

праграме вышэйшай адукацыі I ступені, якая забяспечвае атрыманне 

кваліфікацыі спецыяліста з вышэйшай адукацыяй. 
Заліковыя адзінкі па навучальных дысцыплінах, часткова або 

поўнасцю вывучаных на ўзроўні сярэдняй спецыяльнай адукацыі, 

разлічваюцца ў адпаведнасці з гэтай Інструкцыяй, зыходзячы з колькасці 

аўдыторных гадзін, улічаных для мэт вышэйшай адукацыі, і ўстаноўленага 

вучэбным планам установы вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці 

(напрамку спецыяльнасці, спецыялізацыі) суадносіны паміж аўдыторнымі 

заняткамі і самастойнай працай студэнта для разгляданай навучальнай 

дысцыпліны. 
16. Сума заліковых адзінак за ўвесь перыяд навучання пры атрыманні 

вышэйшай адукацыі ў вячэрняй і завочнай формах павінна быць роўнай 

суме заліковых адзінак за ўвесь перыяд навучання пры атрыманні 

вышэйшай адукацыі ў дзённай форме. 
17. Адукацыйныя стандарты вышэйшай адукацыі і вучэбныя планы 

складаюцца з дабаўленнем графы "колькасць заліковых адзінак". 
18. Заліковыя адзінкі ўносяцца ў заліковыя кніжкі, навучальныя карткі 

студэнтаў, выпіскі з залікова-экзаменацыйных ведамасцей (дадаткі да 

дыпломаў). Пры гэтым заліковыя адзінкі паказваюцца ў графе "Колькасць 

гадзін" у дужках пасля ўказання колькасці гадзін (напрыклад, 190 (5 з.а.)). 
У выпадку, калі па навучальнай дысцыпліне ў адным семестры 

праводзіцца залік і экзамен, колькасць заліковых адзінак указваецца толькі 

ў радку, які адлюстроўвае вынік здачы экзамену. 


