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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок перезарахування результатів навчання при вступі на 
скорочений термін в Уманському національному університеті садівництва 
розроблено відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», стандартів 
вищої освіти, нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

1.2. Порядок регламентує порядок визнання результатів навчання для 
здобувачів вищої освіти, які вступають на перший (бакалаврський) рівень 
вищої освіти до Університету на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра», освітньо- 
професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.

1.1. У Положенні враховані засади Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи (далі -  ЄКТС).

1.2. Основі терміни і їх визначення:
- 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 вищої освіти. Система грунтується на визначенні 
навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 
визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС;

- кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі
-  кредит ЄКТС) -  одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження 
здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 
результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. 
Навантаження одного навчального року за денною формою навчання 
становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС. 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;

- додаток до диплому -  це документ, що видається здобувачам вищої та 
передвищої фахової освіти усіх форм власності і підпорядкування з метою 
надання інформації, необхідної для об’єктивної оцінки кваліфікації (ступеня) 
освіти, здобутої особою. Додаток містить опис характеру, рівня, контексту, 
змісту і статусу навчання, яке було виконано та успішно завершено особою, 
зазначеною в оригіналі кваліфікаційного документа, до якого додається 
Додаток, а також персональні дані про цю особу, занесені в ЄДЕБО;



- результати навчання -  сукупність знань, умінь, навичок, інших 
компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньою 
програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти;

- перезарахування кредитів -  процес визнання кредитів, здобутих за 
результатами попереднього навчання;

2. ПОРЯДОК ТА ПРОЦЕДУРИ ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАВЧАННЯ

2.1. Здобувач вищої освіти звертається з заявою до декана 
факультету з проханням про перезарахування результатів навчання. До 
заяви додається Додаток. При цьому можуть додатково надаватися 
Каталоги курсів, Договір про навчання, Договір про практику/стажування, 
Сертифікат про практику/стажування.

2.2. На підставі отриманої заяви створюється розпорядженням 
декана предметна комісія. До неї входять: декан факультету; гарант 
освітньої програми на яку вступає особа; науково-педагогічні працівники, 
які викладають відповідні освітні компоненти, що пропонуються до 
перезарахування.

2.3. Перезарахування результатів навчання з освітніх компонентів 
проводиться на підставі порівняння освітньої програми відповідної 
спеціальності та Додатку відповідно до стандарту вищої освіти. При цьому 
при перезарахуванні форм підсумкового контролю з освітніх компонентів 
екзамен 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.

2.4. Рішення предметної комісії оформляються письмово із 
зазначенням визнання результатів навчання. У випадку проблем із 
визнанням результатів навчання чітко прописується підстава й 
аргументація відмови та умови, необхідні для перезарахування.

2.5. При перезарахуванні до індивідуального навчального плану 
Учасника вносяться: назва освітньої компоненти, загальна кількість 
годин/кредитів, оцінка та підстава щодо перезарахування (номер диплому 
та Додатку).

2.6. За необхідності здобувач протягом року повинен ліквідувати 
академічну різницю, що виникла у результаті перезарахування результатів 
навчання, отриманих за попереднім рівнем освіти.

2.7. Максимальний обсяг академічної різниці не повинен 
перевищувати 60 кредитів



2.8. Якщо здобувач не погоджується з рішенням предметної комісії, 
то протягом 10 робочих днів з дня засідання має право звернутися з 
апеляцією до ректора Університету.

2.9. Протягом 10 робочих днів після надходження заяви від 
здобувача наказом ректора Університету створюється апеляційна комісія у 
складі проректора з науково-педагогічної роботи, голови профспілкового 
комітету, представника ради студентського самоврядування та НІШ, що 
викладають на даній ОП, проте не були залучені до роботи предметної 
комісії.

2.10. Протягом 10 робочих днів після створення апеляційна комісія 
розглядає звернення здобувача.

2.11. За підсумками засідання апеляційна комісія формує протокол у 
якому міститься висновок для деканату про результати апеляції щодо 
зарахування результатів навчання.

2.12. Порядок переведення оцінок з 4-бальної і 2-бальної шкал та 
шкали ЕСТ8 у 100-бальну шкалу для визначення середнього бала (за 100- 
бальною шкалою) додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- 
кваліфікаційний) рівень:

Оцінка у 4-бальній шкалі* Оцінка у 100-бальній шкалі1 ....... — *
Відмінно (5) 95
Добре (4) 82
Задовільно (3) 68
* Оцінки, які виставлені за 12-бальною шкалою, переводяться у 4-бальну шкалу таким 

чином:4-б балів - «З», 7-9 балів - «4» 10-12 балів - «5»

Оцінка у 2-бальній шкалі Оцінка у 100-бальній шкалі
Зараховано -
Якщо середній бал оцінок за 4- 
бальною шкалою становить: 3,0-3,99 70 балів

4,0-5,0 85 балів
Із шкали ЕСТ8 у 100-бальну шкалу:

Оцінка за шкалою ЕСТ8 Оцінка у 100-бальній шкалі
А 90
В 82
С 74
Б 64
Е 60
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