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Концептуальні проблеми 

перезарахування результатів навчання

ПОСТАНОВА  КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 12 серпня 2015 р. № 579

Про затвердження Положення про порядок реалізації права на 

академічну мобільність

17. Визнання результатів навчання здійснюється на основі 

Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи.

Порівняння обсягу навчального навантаження під час здобуття 

вищої освіти в межах програми академічної мобільності 

повинне ґрунтуватися на зіставленні результатів навчання,
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1. Результати навчання → Кредити

2. Індивідуальні навчальні траєкторії 

студента. Механізм.

Концептуальні проблеми 

перезарахування результатів навчання
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1.   Реультати навчання  → Кредити

Одинакових освітніх програм не буває

•Різні компоненти освітніх рограм

•Різні знання вміння навики

•Фундаментальні дисципліни необхідні для продовження 

навчання

Формування індивідуального навчального плану академічної 

мобільності (координатор, кафедра)

Затвердження індивідуального навчального плану академічної 

мобільності  (Вчена Рада факультету)

П.3.2. Результати навчання, отримані під час участі в програмах 

академічної мобільності за кордоном, мають бути визнані та 

перезараховані відповідно до Угоди про навчання (Тристороння угода 

про навчання) (Learning Agreement) та Виписки з оцінками і кредитами 

(Transcript of Records) не пізніше двох місяців з дня повернення до 

Університету без будь-якої додаткової роботи чи оцінювання. 
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2. Індивідуальні навчальні траєкторії 

студента. Механізм.

А як же ж стандартний навчальний план?

3.5. На підставі поданих документів Вчена рада факультету затверджує 

визнання результатів навчання, що оформляється протоколом засідання 

цієї ради. На підставі позитивного рішення Вченої ради факультету 

здійснюється внесення змін до навчального плану шляхом додавання 

дисциплін Академічної мобільності в модулі “Навчальний план” 

інформаційної системи управління навчальним процесом “Деканат”. 

Інформація про університет проходження Академічної мобільності та її 

терміни вказуються в анкетних даних студента і вносяться у цю ж 

систему у модулі ПС “Студент. Анкетні дані”.
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2. Індивідуальні навчальні траєкторії 

студента. Механізм.

3.6. У разі, якщо кількість кредитів, отриманих учасником програми 

академічної мобільності є нижчою ніж передбачена навчальним планом 

студент зобов’язаний ліквідувати академрізницю у прийнятому в 

Університеті порядку. Якщо ж кількість отриманих кредитів перевищує 

передбачену навчальним планом, то надлишок вказується в анкетних 

даних студента через внесення даних у модулі ПС “Студент. Анкетні 

дані” системи “Деканат” та пізніше відображається у пункті 6.1. додатка 

до диплому європейського зразка.

3.7. На підставі рішення Вченої ради факультету Координатор 

академічної мобільності відображає перезараховані дисципліни у 

заліковій книжці здобувача вищої освіти та затверджує своїм підписом. 

Копію Виписки з оцінками і кредитами (Transcript of Records) 

Координатор академічної мобільності подає відповідальному за випуск 

на факультеті. Копію Угоди про навчання (Тристороння угода про 

навчання) (Learning Agreement) з усіма заповненими сторінками та 

завіреними результатами перезарахування Координатор академічної 

мобільності подає Відділу міжнародних зв’язків.




