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1. Загальна частина 
 
1.1. Визнання результатів навчання (перезарахування дисципліни               

(її частини) та форм її атестації (екзамен, залік)) може проводитися для осіб, 
які: 

• мають освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) "Молодший спеціаліст" 
і зараховуються на другий (третій) курс навчання за освітньо-професійною 
програмою (ОПП) підготовки фахівців ОС "Бакалавр" до ВП НУБіП України 
"Ніжинський агротехнічний інститут" (згідно з пунктом 5 статті 5 Закону 
України "Про вищу освіту" нормативний термін навчання для зазначених осіб 
може зменшуватися до двох (трьох) років); 

• переводяться з інших закладів вищої освіти (ЗВО) або поновлюються 
на навчання за ОПП підготовки бакалавра чи магістра до ВП НУБіП України 
"Ніжинський агротехнічний інститут"; 

• взяли участь у програмах академічної мобільності (взяли участь в 
освітньому процесі в ЗВО (в Україні або за кордоном), проходили навчальну 
або виробничу 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; навчання на курсах BAS (Business Automation 
Software) – сертифікат САБ (спілки автоматизаторів бізнесу); навчання на 
курсах Мережевої академії Cisco  ̶  галузевим сертифікатом Cisco; навчання на 
курсах підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок – 
кваліфікаційне свідоцтво та ін. (стаття 8 пункт 3 Закону України "Про 
освіту")). 

1.2. Визнання результатів навчання (перезарахування дисципліни (її 
частини), форм її атестації (екзамен, залік)) проводиться за таких умов: 

• назва дисципліни співпадає з її назвою в навчальному плані 
відповідної спеціальності у ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний 
інститут"; 

• обсяги дисципліни (години чи кредити ЄКТС) відповідають обсягам 
дисципліни за навчальним планом відповідної спеціальності у ВП НУБіП 
України "Ніжинський агротехнічний інститут" (можлива розбіжність – до 20 
%); 

• рівнозначності форм атестації з дисципліни (за умови невідповідності 
форм атестації перезарахування дисципліни проводиться у тому випадку, якщо 
за навчальним планом з дисципліни у ВП НУБіП України "Ніжинський 
агротехнічний інститут" передбачено нижчу форму атестації (залік)); 

• на підставі підтверджуючих документів щодо здобутих знань за 
програмами неформальної освіти (сертифікатів, кваліфікаційних свідоцтв 
тощо), що є підставою для зарахування окремої лабораторної роботи, теми 
лекційного чи практичного заняття, змістового модуля чи всього навчального 
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матеріалу дисципліни, якщо програма неформальної освіти відповідає робочій 
програмі дисципліни.  

 
2. Порядок визнання результатів навчання (перезарахування 

дисципліни (її частини), форм її атестації (екзамен, залік)) 
 

2.1. Визнання результатів навчання (перезарахування екзаменів і заліків 
проводиться науково-методичною радою відповідного факультету. 

2.2. Особи, зазначені у п. 1.1, подають у деканат відповідного факультету 
документи про вивчені та атестовані дисципліни, їх обсяги в годинах чи 
кредитах ЄКТС (додаток до диплому про вищу освіту, академічну довідку 
тощо). 

2.3. Рішення про визнання результатів навчання (перезарахування окремої 
дисципліни та форм її атестації (екзамену чи заліку)) для кожної особи приймає 
деканат факультету. 

2.4. На підставі рішення деканату відповідного факультету складається 
екзаменаційна відомість (додаток). 

2.5. Екзаменаційну відомість підписують декан факультету, лектор 
відповідної дисципліни та завідувач кафедри. 

2.7. Рішення про визнання результатів навчання, здобутих за програмами 
неформальної освіти, приймає лектор дисципліни спільно з завідувачем 
кафедри. Наявність підтверджуючих документів (сертифікатів, кваліфікаційних 
свідоцтв тощо) є підставою для зарахування окремої лабораторної роботи, теми 
лекційного чи практичного заняття, змістового модуля чи всього навчального 
матеріалу дисципліни, якщо програма неформальної освіти відповідає робочій 
програмі дисципліни.  
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Додаток 
 

Відокремлений підрозділ Національного  університету біоресурсів  
і природокористування України 

"Ніжинський агротехнічний інститут" 
 

Факультет _____________________________________________________________________ 
Програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня _____________________________________ 
Спеціальність, освітня програма  _______________________________________________________ 
Курс_________ Група_________                                               20__ - 20__ навчальний рік 

 
ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ № ____ від "____"________ 20___р. 

з __________________________________________________________________________ 
(назва навчальної дисципліни, практики) 

Загальна кількість годин ____, кредитів ЄКTС  __, за __ навчальний семестр. 
Форма контролю ____________________________________________________________   

(екзамен, залік, захист курсового проекту або роботи, звіту з практики) 
НПП ______________________________________________________________________ 

(вчене звання, прізвище та ініціали НПП, який виставляє підсумкову оцінку та НПП, який здійснював поточний контроль) 
 

№  
з/
п 

Прізвище  
та ініціали студента 

№ залікової  
книжки  

Оцінка 
Підпис  Навчальна 

робота Атестація Всього 
 балів 

За національною 
шкалою 

1.         
 
Декан факультету  _________________        _______________________ 

 
 

Результати успішності  
 

Сума балів 
Екзамен, 

диференційований залік Залік 

Всього оцінок Оцінка Всього оцінок Оцінка 
90-100  відмінно   

зараховано 74-89  добре 
60-73  задовільно 
0-59  незадовільно  не зараховано 

не допущені  -  - 

не з’явились  -  - 

ВСЬОГО  -  - 
 

Дата проведення контрольного заходу  "____" __________ 20___ р. 
Екзаменатори ___________ ______________  ,                  ____________________   ________________________

                              (підпис)           (прізвище та ініціали)                         (підпис)              (прізвище та ініціали) 



 5 

Лист-погодження до Положення про визнання результатів навчання для 
здобувачів вищої освіти у Відокремленому підрозділі Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 
"Ніжинський агротехнічний інститут" 

 

Заступник директора  
з навчально-виховної роботи             І.О. Демчук 
 
 
Методист інституту              В.В. Лементарьов 
 
 
В.о. декана факультету 
агротехнологій та економіки В.П. Кулик 
 
 
В.о. декана факультету 
інженерії та енергетики А.Г. Кушніренко 
 
 
Провідний юрисконсульт           М.О. Подлуцький 
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