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1. Загальні положення
1.1. Положення регламентує порядок перезарахування результатів
навчання

для

слухачів

аспірантури

Інституту

сільськогосподарської

мікробіології та агропромислового виробництва НААН (далі - Інститут) на
території України чи поза її межами - здобувачів освітнього ступеня доктора
філософії (далі - Учасники).
1.2. Положення

встановлює

порядок

перезарахування

результатів

навчання за умови використання інших кредитних систем на основі
здійснення експертного оцінювання і визнання навчальних досягнень,
кваліфікацій Учасника шляхом автоматичного трансферу кредитів.
1.3. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу
освіту», методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо
впровадження ЄКТС та її ключових документів у ЗВО (лист МОН України
від 26.02.2010 р. № 1/9-119), Положення про порядок реалізації права на
академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12 серпня 2015 р. № 579, інших нормативно- правових
документів з питань вищої освіти.
1.4. У Положенні враховані засади Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (далі - ЄКТС), що є однією з передумов входження
України до єдиної Європейської зони вищої освіти та досягнення цілей
Болонського процесу.
1.5. Мета запровадження ЄКТС полягає у сприянні плануванню,
реалізації та оцінюванню освітніх програм і мобільності Учасників за
допомогою

визнання

навчальних

досягнень,

кваліфікацій та періодів

навчання.
2. Кредити ЄКТС та їх встановлення
2.1.

Європейська

кредитна

трансферно-накопичувальна

система

(ЄКТС) - система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в
Європейському

просторі

вищої

освіти

з

метою

надання,

визнання,

підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній

мобільності здобувачів доктора філософії. Система ґрунтується на визначенні
навчального

навантаження,

необхідного

для

досягнення

визначених

результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС
2.2 Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної
системи (далі - кредит ЄКТС) - одиниця вимірювання обсягу навчального
навантаження

здобувана

вищої

освіти,

необхідного

для

досягнення

визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС
становить ЗО годин.
2.3. Результати навчання - сукупність знань, умінь, навичок, інших
компетентностей, набутих особою у процесі навчання за встановленою
освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити
та виміряти.
2.4. Кредити присвоюються Учасникам після завершення необхідної
навчальної діяльності та досягнення відповідних результатів навчання, що
підтверджується

належним

оцінюванням.

Кількість

кредитів,

що

присвоюється Учаснику, який демонструє досягнення результатів навчання,
дорівнює кількості кредитів, що відповідають освітньому компоненту.
2.5. Перезарахування кредитів - процес визнання кредитів, присвоєних
в іншій науковій установі чи навчальному закладі.
2.6. Кредити, присвоєні Учасникам в межах однієї освітньої програми,
можуть бути переведені для накопичування в іншій програмі, запропонованій
тим самим або іншим Інститутом чи навчальним закладом.
2.7. Перезарахування кредитів відбувається автоматично на основі
Договору про навчання

3. Кредитна мобільність
3.1.
постійного

Кредитна мобільність — навчання у Інституті, відмінному від
місця

Європейської

навчання

кредитної

Учасника,

з

метою

здобуття

трансферно-накопичувальної

системи

кредитів
та/або

відповідних компетентностей, результатів навчання (без здобуття кредитів
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи), що будуть

визнані у Інституті постійного місця навчання вітчизняного чи іноземного
Учасника. При цьому загальний період навчання для таких Учасників за
програмами кредитної мобільності залишається незмінним
3.2.

ЄКТС уможливлює перезарахування і визнання досягнень

Учасників за результатами мобільності. Визнанню кредитів та результатів
навчання для цілей мобільності сприяють документи, які містять інформацію
про досягнуті результати навчання, на основі чого Інститут приймає рішення
про їх визнання та перезарахування:
- каталоги курсів;
- договір про навчання;
- академічна довідка;
3.3.

Договір

про

навчання

- формалізована домовленість

про

організацію кредитної мобільності та визнання кредитів, підписана до
початку періоду мобільності Учасником та Інститутом, що приймає. Договір
має на меті надати Учаснику гарантії, що кредити, отримані протягом
періоду мобільності, будуть визнані.
3.4. Індивідуальний навчальний план академічної мобільності документ, що встановлює порядок вивчення навчальних дисциплін та
складання контрольних заходів за результатами навчання з урахуванням
особливостей

навчального

плану

інституту

та

програми

академічної

мобільності.
3.5. В Індивідуальному навчальному плані академічної мобільності
зазначаються дисципліни, які підлягають перезарахуванню, та дисципліни,
які опановуються Учасником самостійно із зазначенням обсягу, форми, видів
діяльності та методів опанування дисципліни, передбачені навчальним
планом та робочою навчальною програмою відповідної дисципліни, що має
на меті забезпечити її успішну здачу.
3.6. Учасник, який навчається за Індивідуальним навчальним планом
академічної

мобільності,

не

допускається

до

складання

навчальної

дисципліни, якщо ним не виконані усі види навчального навантаження,

передбачені

навчальним

планом

та

робочою

навчальною

програмою

відповідної дисципліни у повному обсязі
3.7. Як виняток, дострокове складання сесії за Індивідуальним
навчальним планом академічної мобільності може плануватися за умови
виконання не менше 3/ 4 обсягу навчального часу, відведеного на опанування
навчальної дисципліни, відповідно до навчального плану на семестр.
3.8. За Індивідуальним навчальним планом академічної мобільності
ліквідація академічної заборгованості, у випадку її виникнення, планується
до початку весняного семестру (за умови зимової сесії) та не пізніше 20
вересня (за умови літньої сесії).
3.9.

Освітні

компоненти,

які

опановуються

протягом

періоду

мобільності не можуть бути відібрані на основі їх еквівалентності освітнім
компонентам, які пропонуються в Інституті. Результати навчання за повною
навчальною програмою за кордоном мають бути сумісними з результатами
навчання за програмою, яку опановує Учасник в Інституті
3.10. Академічна довідка - поточний запис освітніх досягнень
Учасника, зокрема, для академічної мобільності, у якому зазначені освітні
компоненти, які вони опанували, кількість набутих кредитів ЄКТС та
отримані оцінки.
3.11. Інститут повинен повністю визнати узгоджену в Договорі про
навчання (якщо це передбачено) та підтверджену Академічною довідкою
кількість кредитів ЄКТС, перезарахувати їх в освітню програму Учасника та
використовувати для виконання кваліфікаційних вимог.
3.12.

Дисципліни, успішно

опановані за кордоном,

входять в

Академічну довідку під оригінальними назвами та з їх перекладом
державною мовою.

4. Інституційні норми і правила
4.1.
мобільності,

Інститут відповідає за реалізацію та моніторинг академічної
забезпечує

прозорість

і

справедливість

процедури

перезарахування результатів навчання, визначає механізм оскарження.

4.2. Роботу з безпосередньої організації навчання
академічної

мобільності

проводить

аспірантура

за програмами

Інституту

за

участю

відповідального за міжнародні зв’язки та, у разі необхідності, інших
підрозділів Інституту.
4.3. Учасникам після закінчення навчання (стажування) за кордоном
не встановлюються додаткові екзамени чи завдання для перезарахування
попередньо погоджених у Договорі про навчання чи Договорі про практику
(стажування) дисциплін або завдань

5. Перезарахування результатів навчання з навчальних дисциплін
5.1. Перезарахування результатів навчання з навчальних дисциплін
проводиться на підставі порівняння навчальних програм відповідного
напряму підготовки (спеціальності) та Академічної довідки, що надає
Учасник. При цьому при перезарахуванні форм підсумкового контролю з
дисциплін екзамен, складений у закладі, що приймає Учасника, може бути
зарахований як залік з відповідною оцінкою за шкалою ЄКТС; залік, якщо
він був оцінений за шкалою ЄКТС, може бути зарахований як іспит
відповідною оцінкою за шкалою ЄКТС та переведенням в національну
шкалу.
5.2. Документи наукових установ чи навчальних закладів інших
держав можуть бути враховані за наявності міжурядового договору між
Україною

та відповідною

державою

або

договору,

затвердженого

у

встановленому порядку між Інститутом та відповідним іноземним партнером

