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Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих у 
формальній освіті та визначення академічної різниці у Таврійському 
державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного / 
Ломейко О.П., Кюрчев С.В., Назаренко І.П., Ортіна А.В., Іванова І.Є., Галько 
С.В., Чижиков І.О. – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. 

 

Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих у 
формальній освіті та визначення академічної різниці у Таврійському 
державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного 
розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 
р. №1556-VII (зі змінами); Закону України «Про освіту» (від 05.09.2017 р. № 
2145-VIII); «Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність», затвердженого постановою КМУ №579 від 12.08.2015 року; 
методичних рекомендацій для експертів Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти щодо застосування Критеріїв оцінювання 
якості освітньої програми (рішення НАЗЯВО, протокол від 29.08.2019 р. 
№9), інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України, 
постанов Кабінету Міністрів України, Статуту і Положень Таврійського 
державного агротехнологічного університеті імені Дмитра Моторного (далі – 
Університет). 

Метою зазначеного Положення є визначення порядку визнання 
результатів навчання для здобувачів вищої освіти (далі – Здобувач) першого 
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів, набутих у формальній 
освіті, а також регламентує вимоги до процедури їх ліквідації академічних 
розходжень навчальних планів. 
 

Авторський колектив: 
ЛОМЕЙКО О.П. – проректор з НПР, к.т.н., доцент 
КЮРЧЕВ С.В. – декан МТ факультету, д.т.н., професор 
НАЗАРЕНКО І.П. – декан ЕФ, д.т.н., професор 
ІВАНОВА І.Є. - декан факультету АТЕ, к.с.г.н., доцент 
ОРТІНА А.В. – декан факультету ЕБ, д.н.держ.упр., доцент 
ГАЛЬКО С.В. – керівник ННІЗУП, к.т.н., доцент 
ЧИЖИКОВ І.О. – відповідальний секретар приймальної комісії, к.т.н., доцент 

 

РОЗГЛЯНУТО І УХВАЛЕНО 
Науково-методичною радою ТДАТУ 
Протокол № 8 
від  21 травня 2021 року 
 

РОЗГЛЯНУТО І ЗАТВЕРДЖЕНО 
вченою радою ТДАТУ  
Протокол № 8 
від 24 травня 2021 року 
 

ВВЕДЕНО В ДІЮ: 
Наказ ректора університету  
від      2021 року № 
 



  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Дане Положення визначає порядок і процедуру визнання 

результатів навчання для здобувачів першого (бакалаврського) та другого 
(магістерського) рівнів, набутих у формальній освіті. 

1.2. Визнання результатів навчання шляхом перезарахування кредитів 
та результатів навчання, отриманих у формальній освіті, можливе: 

 під час переведення здобувача з іншого закладу вищої освіти; 

 під час поновлення здобувача на навчання до Університету; 

 за результатами навчання в рамках програм академічної мобільності 
або програм подвійного диплому; 

 за результатами вступу на перший (бакалаврський) рівень на базі 
освітнього рівня «фаховий молодший бакалавр», освітньо-кваліфікаційного 
рівня «молодший спеціаліст»; 

 за результатами навчання, здобутими з використанням елементів 
дуальної освіти; 

 під час здобуття здобувачем ступеня вищої освіти у двох і більше 
закладах вищої освіти або ОПП. 

1.3. У Положенні використовуються такі терміни та визначення: 
Формальна освіта – це освіта, яка здобувається за освітніми програмами 

відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, 
спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти 
визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти 
та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою. 

Перезарахування кредитів – процес визнання кредитів, наданих в 
іншому закладі вищої освіти; 

Предметна комісія – комісія, яка створюється розпорядженням декана 
факультету (керівника ННІ ЗУП), у завдання якої входить порівняння 
навчальних планів відповідної спеціальності та академічної довідки, 
індивідуального навчального плану (залікової книжки) здобувача, інших 
документів, які дають можливість здобувачу претендувати на перезарахування 
кредитів і результатів навчання, здобутих у формальній освіті; 

Результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, 
погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, 
оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення 
освітньої програми (програмні результати навчання) або окремих освітніх 
компонент. 

Сертифікація – елемент формальної освіти, який є офіційним визнанням 
інституційного набуття освіти через отримання диплома чи сертифіката, 
виданого певним закладом вищої освіти; 

Академічна різниця - це розбіжність між навчальним планом, за яким 
здобувач навчався і за яким бажає навчатися при переведенні, поновленні або 
зарахуванні на навчання для одержання другої вищої освіти. 

Академічна розбіжність – це розбіжність за обсягом (менша кількість 
навчальних годин) або за формою підсумкового контролю (залік замість 
диференційованого заліку або екзамену), або за змістом освітньої компоненти, 
за якою особа атестована раніше, та відповідної компоненти чинного 
навчального плану. 



  

2. ПОРЯДОК ТА ПРОЦЕДУРА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ, ОТРИМАНИХ У ФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ 

 

2.1. Підставою для визнання результатів навчання є надана академічна 

довідка, завірена у встановленому порядку, індивідуальний навчальний план 

(залікова книжка) здобувача або додаток до диплому про попередню освіту. 

2.2. Здобувачам вищої освіти, які вступили на освітню програму на 

другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання) 

на базі здобутого освітнього ступеня молодшого бакалавра або на основі 

фахової передвищої освіти, університет визнає результати навчання та 

перезараховує кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено 

стандартом вищої освіти (за відсутності стандарту – не більше 120 кредитів 

ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки 

молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) зі спеціальностей, що 

відповідають тій, за якою здійснюється підготовка за освітньою програмою; 

не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої 

програми підготовки бакалавра з інших спеціальностей). 

2.3. Перезарахування результатів навчання з освітніх компонент 

(навчальних дисциплін) проводиться на підставі порівняння навчальних 

планів відповідної спеціальності (освітньої програми (далі – ОП)) та 

Академічної довідки, індивідуального навчального плану або залікової 

книжки, що надає особа, яка претендує на визнання результатів навчання. 

При цьому під час перезарахування форм підсумкового контролю з 

дисциплін екзамен може бути зарахований як залік із відповідною оцінкою 

за шкалою ЄКТС. 

2.4. Рішення щодо визнання періодів навчання та зарахування залікових 

кредитів, отриманих у формальній освіті, приймає створена розпорядженням 

декана факультету (керівника інституту) Предметна комісія (далі – Комісія). 

До складу Предметної комісії входять: 

 завідувач відповідної випускової кафедри; 

 гарант відповідної ОП; 

 науково-педагогічні працівники, які викладають певну освітню 

компоненту в Університеті. 

2.5. Комісія може рекомендувати: повне визнання, обмежене визнання 

та невизнання. 

Повне визнання рекомендується у разі, коли вивчений в іншому 

університеті освітня компонента входить до навчального плану ОП 

Університету та збігається в кількості кредитів, формі контролю або має 

несуттєві відмінності, а також близький за обсягом і змістом (не менше ніж 

75%). У цьому випадку Комісія пропонує деканату факультету (керівнику 

інституту) здійснити перезарахування результатів вивчення освітньої 

компоненти з переведенням (відповідно до таблиць розподілу) кількості 

балів (оцінки), отриманої за результатами попереднього навчання, до оцінки 

за шкалою, прийнятою в Університеті (додаток 1). 



  

Якщо оцінка з освітніх компонент складається з декількох оцінок за 
окремі семестри або оцінок з декількох освітніх компонент, то 
виставляється середньозважена оцінка успішності з урахуванням обсягів 
відповідних складових навчальної дисципліни (додаток 2). 

Результати перезарахування вносяться до навчальної картки здобувача, 
а по завершенню навчання - у додаток до диплому про вищу освіту. У 
додаток до диплома, за заявою здобувача, також можуть бути включені 
кредитні модулі, що були додатково засвоєні поза навчальним планом у 
період проходження навчання за програмою академічної мобільності або 
закордонної практики. 

Усі кредити, отримані під час академічної мобільності, за програмою 
«Подвійний диплом» або у навчанні із використанням елементів дуальної 
освіти, які погоджено в договорі про дуальне навчання, та підтверджені 
академічною довідкою чи атестаційним листом з оцінкою роботи на 
виробництві, мають бути перезараховані без будь-якої додаткової роботи чи 
оцінювання. 

2.6. Обмежене визнання рекомендується в тому випадку, коли освітні 
компоненти, вивчені в іншому університеті, визнаються, але не повністю, і 
за деякими темами необхідно додатково проводити переатестацію. 

Така невідповідність вважається академічною розбіжністю. У цьому 
разі перезарахування освітніх компонент може виконуватися за 
результатами виконання індивідуального завдання, проходження 
випробування або співбесіди. 

Переатестацію за листом-направленням з відповідного деканату 
проводить кафедра, за якою закріплена відповідна навчальна дисципліна. 

Особам, які мали академічну розбіжність, після додаткової атестації за 
окремими темами, результати навчання перезараховуються із 
середньозваженою оцінкою успішності з урахуванням обсягів відповідних 
складових освітньої компоненти (додаток 2). 

2.7.  Не визнаються результати навчання та не присвоюються 
залікові кредити за освітні компоненти, що не забезпечують виконання 
вимог відповідної ОП щодо формування запланованих компетентностей. 

У випадку наявності неперезарахованих освітніх компонент 
формується академічна різниця. У випадку наявності академічної різниці 
дані освітні компоненти записуються секретарем факультету (методистом 
інституту) у заяві даної особи для їх ліквідації до початку навчального року.  

Заява повинна бути погоджена з деканом факультету (керівником 
інституту) та проректором з науково-педагогічної роботи та підписана 
ректором Університету. На підставі даної заяви секретар факультету 
(методист інституту) виписує листи-направлення для ліквідації академічної 
різниці. 

2.8. При вступі на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти зі 
скороченим терміном курс навчання визначається деканом факультету 
(керівником інститут) з урахуванням вимог стандарту вищої освіти 
відповідної спеціальності та визначеної академічної різниці. Академічна 
різниця не може перевищувати 30 кредитів ЄКТС та не більше 8 освітніх 
компонент. 



  

2.9. Здобувачам, які отримують право на повторне навчання, можуть 

бути перезараховані результати навчання з освітніх компонент, з яких при 

підсумковому контролі вони мали оцінку не нижче «задовільно» або 

«зараховано». 

2.10. Здобувач має право відмовитися від перезарахування результатів 

навчання з освітньої компоненти та перездати її після повторного вивчення 

згідно порядку складання академічної різниці. 

2.11. Визнання результатів навчання з неформального або 

інформального навчання відбувається відповідно до порядку визначеного 

«Положенням про порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої 

освіти ТДАТУ, отриманих у неформальній та інформальній освіті». 

 

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

3.1 Положення набирає чинності з початку навчального року з 

моменту його затвердження. 

3.2 Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи 

університету в межах своїх повноважень, що встановлені функціональними 

обов’язками. 

3.3 Зміни і доповнення вносяться в це Положення за поданням 

проректора з науково-педагогічної роботи або секретаря приймальної комісії 

та затверджуються рішенням вченої ради Університету. 



  

Додаток 1 

 

Правила перезарахування оцінок за національною шкалою 

у систему оцінювання ЄKТC 

 

В ТДАТУ переведення балів внутрішньої 100-бальної шкали в 

національну та шкалу ЄКТС здійснюється в такому порядку: 
 

Оцінка за національною 

(чотирибальною) 

шкалою 

Рейтинг 

за шкалою 

ЄKTC 

Оцінка  

за шкалою  

ЄКTC 

5 (відмінно) 90 A 

4 (добре)  75 C 

3 (задовільно)  60 E 

 



  

Додаток 2 

 

ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗВАЖЕНОЇ ОЦІНКИ 

 

Середня зважена оцінка виводиться з метою більш точного визначення 

підсумкової оцінки з освітньої компоненти, яка вивчалась протягом 

декількох семестрів із проведенням семестрових екзаменів. 

 

Середня зважена оцінка визначається за формулою: 
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де: X  — середня зважена оцінка; Q — загальний обсяг навчального часу 

або обсяг аудиторних занять, відведених на вивчення освітньої компоненти 

протягом семестру; Х — семестрова екзаменаційна оцінка. 

Наприклад, для вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова» у 

аграрних ЗВО з освітньо-професійної програми «Агрономія» передбачено 

навчальним планом 180 годин. Дана освітня компонента вивчається протягом 

3-х семестрів. 

Загальний обсяг навчального часу на кожний окремий навчальний курс 

із іноземної мови розподіляється таким чином: 

1 семестр — 60 годин; 

2 семестр — 60 годин; 

3 семестр — 60 годин. 

Якщо прийняти, що з кожного окремого навчального курсу семестровий 

екзамен оцінювався відповідно оцінками «5», «4», «3», то середня зважена 

оцінка обчислюється так: 
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