Загальні положення
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» підготовка фахівців
ОР «Бакалавр» може здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного
рівня (ОКР) «Молодший спеціаліст» за скороченим на 2-3 роки терміном. З
метою мінімізації академічної різниці молодших спеціалістів - вступників на
курси

2-3

підготовки

фахівців

ОР

«Бакалавр»

за

відповідними

спеціальностями запроваджується вирівнювальний літній семестр.
1. Мета та завдання вирівнювального літнього семестру
Основною метою вирівнювального літнього семестру є:
-

забезпечення

ступеневої

освіти

у

Харківському

національному

аграрному університеті ім. В.В.Докучаєва;
-

мінімізація академічної різниці для осіб із числа молодших спеціалістів,

зарахованих

на

2-3

курси

підготовки

бакалаврів

за

відповідними

спеціальностями.
Основним завданням вирівнювального літнього семестру є:
-

посилення суспільно-гуманітарної та професійно-орієнтованої підго-

товки освітньо-професійних програм молодших спеціалістів, з метою їх
перезарахування для бакалаврських освітньо-професійних програм.
2. Організація освітнього процесу вирівнювального літнього
семестру
Навчання у вирівнювальному літньому семестрі здійснюється на
підставі наказу ректора про зарахування на 2 або 3 курси ОР «Бакалавр» за
відповідними спеціальностями.
Термін вирівнювального літнього семестру визначається навчальним
відділом спільно з відповідними деканатами, але він не повинен
перевищувати 4 тижні і має закінчуватися до 30 серпня поточного року.
Комплектування навчальних груп здобувачів здійснюється за відповідними спеціальностями бакалаврів.

Освітній

процес

забезпечують

науково-педагогічні

працівники

ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, залучені до роботи у вирівнювальному
літньому семестрі.
3. Планування і забезпечення освітнього процесу
Планування і забезпечення освітнього процесу здійснюється за навчальними планами, які розробляються деканами відповідних факультетів і
затверджуються у відповідному порядку.
Навчальні заняття плануються з моменту зарахування і закінчуються
не пізніше 30 серпня поточного року згідно з розкладом, який складається на
зазначений термін.
Здача іспитів і заліків відбувається протягом семестру.
Здобувачі користуються лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, бібліотекою,

читальним

залом,

обчислювальною

технікою,

навчально-

семестру

здобувачі

методичним забезпеченням університету.
На

період

вирівнювального

літнього

забезпечуються гуртожитком за окрему плату.
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Положення
про перезарахування дисциплін та форм їх атестації (екзаменів і заліків)
для осіб, які зараховуються на другий (третій) курс навчання або
переводяться (поновлюються) до Харківського національного
аграрного університету ім. В.В.Докучаєва

Харків – 2016

І. Загальна частина
Перезарахування дисциплін та форм їх атестації (екзаменів і заліків)
може проводитися для осіб, які:
-

мають

освітньо-кваліфікаційний

рівень

(ОКР)

«Молодший

спеціаліст» за відповідною спеціальністю і зараховуються на другий (третій)
курс навчання за освітньо-професійною програмою (ОПП) підготовки
фахівців ОР «Бакалавр» до ХНАУ ім. В.В.Докучаєва (згідно із ст. 13 Закону
України «Про вищу освіту» нормативний термін навчання для зазначених
осіб може зменшуватися до двох років);
- переводяться з інших вищих навчальних закладів або поновлюються
на навчання за освітнім рівнем

підготовки бакалавра, магістра до

Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва;
Перезарахування дисциплін та форм їх атестації (екзаменів і заліків)
проводиться за таких умов:
-

назва дисципліни повністю співпадає з її назвою в навчальному

плані відповідної спеціальності у ХНАУ ім. В.В.Докучаєва;
-

обсяги дисципліни (години чи кредити ЕСТS) відповідають

обсягам дисципліни за навчальним планом відповідної спеціальності у
ХНАУ ім. В.В.Докучаєва (можлива розбіжність - до 10 %);
-

рівнозначності

форм

атестації

з

дисципліни

(за

умови

невідповідності форм атестації перезарахування дисципліни проводиться у
тому випадку, коли за навчальним планом ХНАУ ім. В.В.Докучаєва з
дисципліни передбачено нижчу форму атестації).
Якщо умови не виконуються, екзамен (залік) з дисципліни
складається особою як академічна різниця згідно з вимогами чинних
нормативних актів.

2. Порядок перезарахування дисциплін та форм їх атестації
(екзаменів і заліків)
Перезарахування екзаменів і заліків проводиться відповідним
факультетом.
Особи, зазначені у п. 1, подають у деканат відповідного факультету
документи про вивчені та атестовані дисципліни, їх обсяги в годинах чи
кредитах ЕСТS (додаток до диплому про вищу освіту, академічну довідку
тощо).
Рішення про перезарахування окремої дисципліни та форм її
атестації (екзамену чи заліку) для кожної особи приймає декан відповідного
факультету та деканатом складається екзаменаційна відомість.
Екзаменаційну відомість підписують декан відповідного факультету
та завідувач відповідної кафедри.
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