
ПРОТОКОЛ № 2
засідання фахової комісії зі спеціальності 091 Біологія 

про перезарахування результатів навчання у неформальній 
та/або інформальній освіті

від 16.05.22 р.

Присутні: Міронець Л.П. -  канд. пед. наук, доцент, декан ПГФ, 
Литвиненко Ю.І. -  канд. біол. наук, доцент, зав. кафедри біології та методики 
навчання біології, Торяник В.М. -  канд. біол. наук, доцент, дисципліни 
«Біотехнологія та генна інженерія», Шако І.В. -  студентка 741 групи, 
представник студентського самоврядування ПГФ, Ждамірова Б. А. -  
студентки 644 групи.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Розгляд документів поданих на перезарахування результатів 

навчання отриманих у неформальній та/або інформальній освіті.
СЛУХАЛИ: Про перезарахування результатів навчання отриманих у 

неформальній та/або інформальній освіті.
ВИСТУПИЛИ:
Литвиненко Ю.І. повідомила, що студентка 644 групи -  Ждамірова 

Б.А. -  звернулася із заявою про перезарахування результатів навчання, 
отриманих нею в інформальній освіті, зокрема, під час участі у ГУ-й 
Всеукраїнській науковій конференції студентів та молодих учених 
«Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії: 
матеріали» (м. Суми, 29 квітня 2022 р.), про що свідчить отриманий нею 
сертифікат (№ 06) та публікація у матеріалах конференції, як результат 
навчання з дисципліни «Біотехнологія та генна інженерія».

Міронець Л.П. підтвердила, що наявні копії документів студента 
Ждамірової Б.А., що підтверджує результати її участі у заході інформальної 
освіти, зокрема сертифікат, що дозволяє перезарахувати їй результати 
навчання із заявленої навчальної дисципліни (10 годин/0,3 кредиту ЄКТС) 
згідно пункту 3.9.13 «Про порядок визнання результатів навчання у 
неформальній та/або інформальній освіті у Сумському державному 
педагогічному університеті імені А.С. Макаренка» від 27.04.2020 р.

Торяник В.М. повідомила, що отримані Ждаміровою Б.А. результати 
інформальної освіти відповідають темі 7 розділу 1 «Біотехнологія як 
міждисциплінарна наука та розділ практичної діяльності» робочої навчальної 
програми з «Біотехнології та генної інженерії», і досягнення яких 
передбачене освітньо-професійною програмою першого рівня вищої освіти 
091 Біологія, та можуть бути перезараховані у межах самостійної роботи у 
кількості 10 год./0,3 кредиту ЄКТС (10 балів).

Литвиненко Ю.І. Якщо заперечень немає, прошу голосувати. 
Результати голосування: «за» -  4 члени фахової комісії; «проти» -  немає; 
«утрималися» -  немає. Рішення прийнято одноголосно.



УХВАЛИЛИ: перезарахувати результати навчання, отримані
Ждаміровою Б.А. в інформальній освіті, зокрема, під час участі у ІУ-й 
Всеукраїнській науковій конференції студентів та молодих учених 
«Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії: 
матеріали» (м. Суми, 29 квітня 2022 р.), у межах самостійної роботи у 
кількості 10 год./0,3 кредиту ЄКТС (10 балів), згідно розподілу балів у 
робочій програмі навчальної дисципліни «Біотехнологія та генна інженерія». 
Викладачу обов’язково врахувати перезараховані бали при визначенні 
підсумкової оцінки знань Ждамірової Б.А. з даної навчальної дисципліни.

Члени фахової комісії:

Міронець Л.П.

Литвиненко ЮЛ.

Торяник В.М

Шако І.В.


