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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Херсонського 

державного університету 

05 10.2021 № 1021-Д 

ПОРЯДОК визнання (перезарахування) результатів навчання у 

Херсонському державному університеті 

 

1. Загальні положення 

1.1. Призначення та сфера використання 

Порядок визнання (перезарахування) результатів навчання у 

Херсонському державному університеті (далі – Порядок) встановлює 

процедуру визнання (перезарахування) результатів навчання з освітніх 

компонентів освітньої програми та методику переведення оцінок в 

інституційну шкалу оцінювання в Херсонському державному університеті 

(далі – Університет) у процесі формування індивідуального навчального 

плану здобувачів усіх рівнів вищої освіти і форм навчання, які переводяться 

до Університету з інших ЗВО, переводяться на іншу спеціальність в межах 

Університету, одночасно навчаються на двох спеціальностях, поновлюються 

на навчання після академічної відпустки або залишені на повторний курс, 

поновлюються на навчання після відрахування, здобувають освіту за певним 

рівнем освіти на основі попередньо здобутого освітнього рівня, тощо. 

1.2. Законодавчо-нормативне забезпечення 

1.2.1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. 

1.2.2. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ. 

1.2.3. Положення про організацію освітнього процесу в Херсонському 

державному університеті. 

1.2.4. Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти 

Херсонського державного університету. 

1.2.5. Порядок Херсонського державного університету про визнання 

результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті. 

2. Процедура визнання (перезарахування) результатів навчання  
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2.1. За заявою здобувача результати навчання з обов’язкових освітніх 

компонентів освітньої програми (додаток 1) та дисциплін вільного вибору 

(додаток 2) визнають (перезараховують) на підставі: 

-  академічної довідки або додатка до диплома про освіту – для 

здобувачів з інших закладів освіти; 

- академічної довідки, витягу з навчальної картки студента або іншого 

документа - для здобувачів Університету, які поновлюються на навчання, 

переводяться на іншу спеціальність. 

2.2. Здобувач вищої освіти подає Заяву про визнання 

(перезарахування) результатів навчання з освітніх компонентів освітньої 

програми декану факультету до формування його індивідуального 

навчального плану. Термін, протягом якого розглядається заява та 

приймається рішення щодо визнання (перезарахування) результатів 

навчання, не має перевищувати двох тижнів. 

2.3. На підставі заяви здобувача за розпорядженням декана факультету 

формується комісія з визнання (перезарахування) результатів навчання (не 

менше трьох осіб), до складу якої долучають представника деканату, гаранта 

освітньої програми або викладачів, задіяних до реалізації освітньої 

програми. 

2.4. Освітні компоненти зараховуються на підставі висновків комісії з 

визнання (перезарахування) результатів навчання, сформованої відповідно 

до п. 2.3, із збереженням загального річного обсягу кредитів ЄКТС (60 

кредитів на навчальний рік) та з урахуванням структурно-логічної схеми 

освітньої програми. 

2.5. Визнання результатів навчання з обов’язкових освітніх компонентів 

освітньої програми. Комісія з визнання (перезарахування) результатів 

навчання розглядає заяву здобувача, вивчає документи про раніше здобуту 

освіту, порівнює програмні результати навчання та компетентності 

обов’язкової освітньої компоненти та, у випадку необхідності, проводить 

співбесіду зі студентом. Якщо комісія з визнання (перезарахування) 

результатів навчання дійшла висновку, що здобувачем досягнуті програмні 

результати навчання та набуті компетенції з обов’язкової освітньої 

компоненти, передбаченою освітньою програмою та навчальним планом 

підготовки здобувача в Університеті, то результати навчання з обов’язкової 

освітньої компоненти можуть бути визнаними (перезарахованими), якщо 

назви освітніх компонентів тотожні або близькі за змістом, але повністю не 

співпадають; загальний обсяг годин (кредитів ЄКТС) освітньої компоненти, 

відрізняється, але становить не менше 65 % обсягу, передбаченого освітньою 

програмою; декілька освітніх компонентів, які здобувач вивчав раніше, 
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сукупно відповідають одній освітній компоненті, передбаченій освітньою 

програмою в Університеті; одна освітня компонента, яку здобувач вивчав 

раніше, за змістом та обсягом відповідає кільком освітнім компонентам 

освітньої програми в Університеті.  

2.6. Визнання (зарахування) результатів навчання з навчальних 

дисциплін вільного вибору. У випадку переведення здобувача до Університету 

з іншого ЗВО або іншої спеціальності Університету, поновлення після 

академічної відпустки (повторного курсу навчання) результати навчання за 

раніш вивченими ним навчальними дисциплінами за його бажанням можуть 

бути визнані (зараховані) як результати навчання з дисципліни вільного 

вибору. 

2.7. Визнання (перезарахування) результатів навчання за програмою 

міжнародної академічної мобільності регламентовано Положенням про 

академічну мобільність здобувачів вищої освіти Херсонського державного 

університету.  

2.8. Порядок та процедура визнання результатів навчання, здобутих у 

неформальній чи інформальній освіті регламентовано Порядком 

Херсонського державного університету про визнання результатів навчання, 

здобутих у неформальній та інформальній освіті. 

2.9. Висновок про можливість (неможливість) визнання 

(перезарахування) результатів навчання з обов’язкової освітньої 

компоненти освітньої програми та визнання (зарахування) навчальної 

дисципліни вільного вибору комісія з визнання (перезарахування) 

результатів навчання фіксує на заяві здобувача. 

2.10. У разі визнання (перезарахування) результатів навчання назва 

освітньої компоненти та кількість кредитів ЄКТС має відповідати освітній 

програмі, на якій навчатиметься здобувач. Оцінка за навчальні досягнення 

переводиться у інституційну шкалу оцінювання в Університеті, чинну на 

дату визнання (перезарахування) результатів навчання. 

2.11. Оформлення документів щодо перезарахування (зарахування) 

освітніх компонентів здійснюють працівники деканату, до якого здобувач 

подав відповідну заяву. Академічна довідка або копія додатка до диплома 

про вищу освіту (витяг з навчальної картки для студента Університету) та 

заяви про визнання (перезарахування) результатів навчання із висновком 

комісії з визнання (перезарахування) результатів навчання долучаються до 

особової справи здобувача. Записи про визнання (перезарахування) 

результатів навчання вносять до навчальної картки та індивідуального 

навчального плану здобувача (залікової книжки) і засвідчують підписом 

декана факультету. 
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3. Методика переведення оцінок  

в інституційну шкалу оцінювання в Університеті 

3.1. Для забезпечення прозорої та цілісної інформації щодо оцінювання 

результатів навчання конкретного здобувача кожен ЗВО, в якому здобувач 

раніш здобував освіту, повинен надати Університету інституційну шкалу 

оцінювання і трактування цієї шкали, а також, за вимогою, статистичну 

таблицю розподілу позитивних оцінок (відповідно до системи переведення 

оцінок EGRACONS). 

3.2. Навчальні досягнення здобувача переводяться у інституційну шкалу 

оцінювання в Університеті, чинну на дату визнання (перезарахування) 

результатів навчання. Комісія з визнання (перезарахування) результатів 

навчання факультету може  використовувати Європейську систему переведення 

оцінок EGRACONS або таблицю переведення інституційних шкал оцінювання 

на основі ЄКТС (табл. 1) або інші значення, обґрунтовані і підтверджені 

висновком комісії з визнання (перезарахування) результатів навчання. 
Таблиця 1 

 

Таблиця переведення інституційних шкал оцінювання на основі 

ЄКТС 

 

Шкала 

ЗВО 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Інституційна 

100- бальна 

шкала 

Університету 

Оцінка за 

100- бальною 

шкалою 

Оцінка за 

національною шкалою 

1* 2 3** 4*** 5 

max A 90 – 100 95 Відмінно  

… B 82-89 85 Добре  

… C 74-81 77 

… D 64-73 68 Задовільно 

… E 60-63 61 

… FX 35-59 47 
Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

min F 1-34 17 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

* Значення інституційної шкали оцінювання ЗВО у пропорціях, що відповідають 

шкалі ЄКТС та чинній 100-бальній шкалі оцінювання результатів навчання в Університеті. 
** чинна на дату визнання (перезарахування) результатів навчання інституційна 

шкала Університету; 
*** середнє значення оцінки за 100-бальною інституційною шкалою Університету. 

3.3. У разі, якщо навчальні досягнення здобувача із раніше вивченої освітньої компоненти  були 

оцінені декількома оцінками (наприклад, з декількох оцінок за 
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Декан факультету    

підпис (прізвище) 

Додаток 1 

Декану факультету    

 
    

Здобувача 

 курсу, групи    

спеціальності  ____________________ 

спеціалізації ______________________ 

освітньої програми ________________ 

 
прізвище, ім’я, по-батькові 

Заява 

 

Прошу визнати (перезарахувати) мені програмні результати навчання за обов’язковими 

освітніми компонентами на підставі освітніх компонентів, із яких я атестований у 
 

 

назва  закладу освіти 

 

Назва освітньої 

компоненти 

Кількість 

кредитів 

Шкала оцінювання 

Сума балів  Оцінка ЄКТС 
Оцінка за 

національною шкалою 

     

Разом      

 

Я ознайомлений (а) з порядком визнання (перезарахування) результатів навчання  у 

Херсонському державному університеті. 

 

До заяви додаю:    
 

(назва документа, який засвідчує атестацію) 
 

дата 

 
Висновок комісії з визнання 

(перезарахування) результатів навчання 

 
 

                  (підпис) 
Зворотній бік  заяви 

 

 
Визнати програмні результати навчання за освітніми компонентами: 
 

Назва освітньої 

компоненти 

Кількість 

кредитів 

Шкала оцінювання 

Сума балів  Оцінка ЄКТС 
Оцінка за національною 

шкалою/ 

     

Разом     
 
Голова комісії з визнання (перезарахування) результатів навчання 

___________ _____________________________________ 
  підпис ім’я, прізвище 

Члени комісії з визнання (перезарахування) результатів навчання: 

___________ _____________________________________ 
  підпис ім’я, прізвище 

___________ _____________________________________ 

  підпис ім’я, прізвище 

___________ _____________________________________ 
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Додаток 2 

Декану факультету    
 

    
Здобувача 

 курсу, групи    

спеціальності  ____________________ 

спеціалізації ______________________ 

освітньої програми ________________ 
 

прізвище, ім’я, по-батькові 

 

 

 

Заява 

 

Прошу зарахувати мені, як результат навчання з дисциплін вільного вибору  
 

назва вивченої дисципліни, кількість кредитів 

із яких я атестований у    
 

назва закладу освіти 

 

Я ознайомлений (а) з порядком визнання (перезарахування) результатів навчання  у 

Херсонському державному університеті. 

 
До заяви додаю:    
 

назва документа, який засвідчує атестацію 

 

дата  
(підпис) 

Зворотній бік  заяви 

Рішення щодо визнання (перезарахування) результатів навчання з дисциплін вільного 

вибору: 

 

Назва освітньої 

компоненти 

Кількість 

кредитів 

Шкала оцінювання 

Сума балів Оцінка ЄКТС 
Оцінка за національною 

шкалою 

     

Разом     

 
Голова комісії з визнання (перезарахування) результатів навчання 

___________ _____________________________________ 
  підпис ім’я, прізвище 

Члени комісії з визнання (перезарахування) результатів навчання: 
___________ _____________________________________ 

  підпис ім’я, прізвище 

___________ _____________________________________ 

  підпис ім’я, прізвище 

___________ _____________________________________ 

 

Декан факультету    
підпис (прізвище) 


