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І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.2. У Положенні враховано засади Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС). Основні терміни та їх визначення:
- Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) –
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підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній
мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на встановленні
навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення
визначених результатів навчання, та обліковується в кредитах ЄКТС;
- кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи –
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;
- результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення,

погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати,
оцінити й виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення
освітньої програми або окремих освітніх компонентів;
- перезарахування кредитів – процес визнання кредитів, присвоєних в
іншому закладі освіти;
- кредитна мобільність – навчання в закладі освіті, відмінному від
постійного місця навчання аспіранта, з метою здобуття кредитів Європейської
кредитної трансферно-накопичувальної системи.
- ECTS-рейтинг – система відносного оцінювання знань, умінь та навичок
здобувачів вищої освіти, що створена для забезпечення єдиної міждержавної
процедури оцінювання, виміру та порівняння результатів навчання з метою
спрощення визнання оцінок між вищими навчальними закладами / науковими

установами, забезпечення конвертованості оцінок, виставлених за внутрішньою
шкалою МІП НААН, у шкали оцінювання інших вищих навчальних закладів /
наукових установ і навпаки. Оцінювання за ECTS-рейтингом застосовується за
результатами підсумкового контролю та підсумкової атестації аспірантів. ECTSрейтинг ґрунтується на принципах взаємної довіри та передбачає виконання
низки правил щодо його складових: ECTS-кредитів, ECTS-рейтинг та ін. П’ять
літер рейтингу (А, B, C, D, E) використовуються для позначення позитивних
результатів здобувача вищої освіти, отриманих ним за підсумковим контролем.
Ще два літерні символи (FX та F) використовують для позначення негативних
результатів навчання.
Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти відповідає рангу
(рангам) ECTS-рейтингу: A 90–100 відмінно (5); B 81–89 добре (4); C 71–80
добре (4); D 61–70 задовільно (3); E 51 – 60 задовільно (3); FX 35–59
незадовільно (2); F 1–34 незадовільно (2).
ІІ. ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
2.1.

Визнання результатів навчання (перезарахування дисципліни або її

частини та форми атестації з неї, тобто іспит чи залік) може проводитися для
осіб, які:
- переводяться з інших закладів вищої освіти (ЗВО) / наукових установ
або поновлюються на навчання за освітньо-науковою програмою (далі – ОНП)
підготовки доктора філософії в Миронівському інституті пшениці імені
В. М. Ремесла НААН (далі – МІП НААН);
- брали участь у програмах академічної мобільності: були учасниками
освітньо- наукового процесу в ЗВО / науковій установі в Україні або за
кордоном, проходили стажування або педагогічну практику, проводили наукові
дослідження

з можливістю перезарахування

в установленому порядку

опанованих навчальних дисциплін, практик тощо;
-

здобули знання за програмами неформальної освіти, що підтверджені

відповідними документами (ст. 8 пункту 3 Закону України «Про освіту»).

-

визнання результатів навчання (перезарахування іспитів і заліків)

проводиться Вченою радою МІП НААН.
2.2.

Особи подають до методичної комісії документи про вивчені та

атестовані дисципліни, їх обсяги в годинах чи кредитах ЄКТС.
2.3. На підставі рішення методичної комісії відділом аспірантури
складається екзаменаційна відомість, яку підписують голова Вченої ради,
викладач відповідної дисципліни та голова методичної комісії.
2.4. Рішення про визнання результатів навчання, здобутих за програмами
неформальної освіти, приймає викладач дисципліни разом із головою
методичної комісії. Наявність підтверджуючих документів (сертифікатів,
кваліфікаційних свідоцтв тощо) є підставою для зарахування окремої теми
лекційного чи практичного заняття, змістового модуля чи всього навчального
матеріалу дисципліни, якщо програма неформальної освіти відповідає робочій
програмі дисципліни.

