
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

ПРОТОКОЛ № 1 
від «23» лютого 2021 р.

засідання комісії з визнання та перезарахування результатів навчання, 
набутих у інформальній освіті, створеної розпорядженням першого 

проректора від «22» лютого 2021 р. № 103

Склад комісії:

Голова: Кулинич Сергій -  гарант освітньо-наукової програми
Ветеринарна медицина, доктор ветеринарних наук, професор.

Члени: Сизоненко Наталія -  завідувач кафедри гуманітарних і 
соціальних дисциплін, кандидат філологічних наук, доцент; Ільченко Алла -  
доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін, кандидат педагогічних 
наук, доцент, викладач навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи»; 
Євстаф’єва Валентина -  завідувач кафедри паразитології та ветеринарно- 
санітарної експертизи, доктор ветеринарних наук, професор.

Розглядали: визнання та перезарахування результатів навчання, 
набутих у інформальній освіті, здобувачами вищої освіти ступеня доктора 
філософії Хорольським Анатолієм Анатолійовичем, Сахаровою Оленою 
Юріївною 1 курсу навчання.

На розгляд комісії надані наступні документи:
-  Заява здобувана Хорольського Анатолія Анатолійовича
-  Заява здобувана Сахарової Олени Юріївни
-  Документи, що підтверджують отримання результатів навчання, 

набутих здобувачами у інформальній освіті:
Довідка щодо стажування за темою «Забезпечення якості освіти у 

вищих навчальних закладах», організоване Вищою школою управління 
охороною праці в Катовіцах і Полтавською державною аграрною академією, 
реалізоване у період з 01 липня 2020 року по 30 вересня 2020 року.

Рішення комісії:
1. За результатами розгляду наданих здобувачами Хорольським 

Анатолієм Анатолійовичем, Сахаровою Оленою Юріївною документів, що 
підтверджують набуття результатів навчання у інформальній освіті, 
встановити їх відповідність із компетентностями, що формуються частиною 
освітнього компонента «Педагогіка вищої школи».



2. Визнати результати, набуті під час інформального навчання 
впродовж 1.07.2020 р. -  30.09.2020 р. із опрацюванням тем об’ємом 6 
кредитів ЄКТС (180 годин), в тому числі: «Організація навчання у ВШУОП», 
«Система освіти (І і II рівень освіти, післядипломна освіта, профосвіта), 
«Система забезпечення якості навчання», «Навчальні програми (ефекти 
навчання, матриці, навчальні програми дисциплін, плани, кредити ЄКТС, 
виробничі практики)».

3. Перезарахувати результати, набуті під час інформального навчання 
як результати семестрового (поточного) контролю з частини освітнього 
компонента «Педагогіка вищої школи» та зарахувати 14 балів як результати 
поточного контролю з тем: «Вища школа як педагогічна система. Мета, 
завдання і зміст вищої освіти» (7 балів), «Основи педагогічного контролю у 
вищій школі» (7 балів).

Голова комісії: Сергій КУЛИНИЧ
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