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1. Загальна частина 

 

1.1. Визнання результатів навчання (перезарахування дисципліни (її 

частини) та форми її атестації (іспит, залік)) може проводитися для осіб, які: 

- переводяться з інших закладів вищої освіти (ЗВО) / наукової установи 

або поновлюються на навчання зв освітньо-науковою програмою (далі - ОНП) 

підготовки доктора філософії в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН 

(далі – ІР НААН); 

- взяли участь у програмах академічної мобільності: участь в освітньо-

науковому процесі в ЗВО / науковій установі в Україні або за кордоном, 

проходили стажування або педагогічну практику, проводили наукові 

дослідження з можливістю перезарахування в установленому порядку 

засвоєних навчальних дисциплін, практик тощо; 

- отримали знання, здобуті за програмами неформальної освіти, які 

підтверджені відповідними документами (наприклад, вивчення англійської 

мови – сертифікатами рівня В1 і вище (стаття 8 пункту 3 Закону України «Про 

освіту»)). 

1.2. Визнання результатів навчання (перезарахування дисципліни (її 

частини) та форми її атестації (іспит, залік)) може проводитися за таких умов: 

- назва дисципліни відповідає її назві в навчальному плані відповідної 

спеціальності в ІР НААН; 

- обсяги дисциплін (години чи кредити ЄКТС) відповідають обсягам 

дисципліни за навчальним планом відповідної спеціальності в ІР НААН 

(можлива розбіжність – до 20 %); 

- рівнозначність форм атестації з дисципліни (за умови невідповідності 

форм атестації перезарахування дисципліни проводиться у тому випадку. якщо 

за навчальним планом з дисципліни в ІР НААН передбачено нижчу форму 

атестації (залік)); 

- на підставі наданого аспірантом документа з переліком та результатами 

вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів ЄКТС та інформацією про 

систему оцінювання навчальних здобутків аспірантів; 

- на підставі підтверджуючих документів щодо здобутих знань за 

програмами неформальної освіти (сертифікатів. кваліфікаційних свідоцтв 

тощо), що є підставою для зарахування окремої теми лекційного чи 

практичного заняття, змістового модуля чи всього навчального матеріалу 

дисципліни, якщо програма неформальної освіти відповідає робочій програмі 

дисципліни. 

 



2. Порядок визнання результатів навчання (перезарахування дисципліни 

(її частини), форми її атестації (іспит, залік)) 

 

2.1. Визнання результатів навчання (перезарахування іспитів і заліків) 

проводиться вченою радою ІР НААН. 

2.2. Рішення про визнання результатів навчання (перезарухвання окремої 

дисципліни та форми її атестації (іспиту чи заліку)) для кожної особи приймає 

методична комісія ІР НААН. 

2.3. Особи, зазначені у п. 1.1., подають до методичної комісії документи 

про вивчені та атестовані дисципліни, їх обсяги в годинах чи кредитах ЄКТС 

(додаток до диплому про вищу освіту, академічну довідку тощо). 

2.4. На підставі рішення методичної комісії відділом аспірантури 

складається екзаменаційна відомість. 

2.5. Екзаменаційну відомість підписують голова вченої ради, лектор 

відповідної дисципліни та голова методичної комісії. 

2.6. Рішення про визнання результатів навчання, здобутих за програмами 

неформальної освіти, приймає лектор дисципліни із головою методичної 

комісії. Наявність підтверджуючих документів (сертифікатів, кваліфікаційних 

свідоцтв тощо) є підставою для зарахування окремої теми лекційного чи 

практичного заняття, змістового модуля чи всього навчального матеріалу 

дисципліни, якщо програма неформальної освіти відповідає робочій програмі 

дисципліни. 


