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1. зАгАльнI положЕння
1.1. Порядок визнання результатiв навчання, отриманих у неформальнiй

та iнфорМальнiй ocBiTi розроблено вiдповiдно до Закону Украiни uПро ocBiTy>

вiд 05.09.2о]17 Jф 2145- VIII; Закону УкраТrrи uПро вИЩу ocBiTy> 01.07.2014

Jцц1556-VII; Наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд l1.01.2019 р.М977
uпро затвердження Положення про акреди,гацirо ocBiTHix програм, за якими

здiйснюсться пiдготовка здобувачiв вищоТ освiти>>.

I.2. Порядок регламентус процедуру визнання результатiв навчання,

отриманих у неформальнiй та iнформальнiй ocBiTi здобувачами ycix piBHiB

вищоl освlти.
1.3. OcHoBHi термiни та iх визначення:

- формальна ocBiTa - це ocBiTa, яка здобувасться за освiтнiми

програпами вiдповiдно до визначених законодавством piBHiB освiти, галузей

знань, спецiальностей (професiй) i передбачас досягнення здобувачами освiти

визначених стандартами освiти результатiв навчання вiдповiдного рiвня освiти

та здобуття квалiфiкацiй, що визнаються державою;

- неформаJIьна ocBiTa - це ocBiTa, яка здобувасться, як правило, за

освiтнiми програмами та не передбачас присудження визItаних державою

ocBiTHix квалiфiкацiй за рiвнями освiти, але може завершуватися присвоснням

професiйних таlабо присудженням часткових ocBiTнix квалiфiкацiй;

- iнформаJIьна ocBiTa (caMoocBiTa) це ocBiTa, яка передбачаС

самоорганiзоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема пiд час

повсякденнот дiяльностi, пов'язанот з професiйною, громадською або iншою

дiяльнiстю, родиною чи дозвiллям;
- результати навчання - знання, умiння, навички, способи мислення,

погляди, цiнностi, iншi особистi якостi, набутi у процесi навчання, виховання та

розвитку, якi можна iлентифiкувати, спланувати, оцiнити i вимiряти та якi

особа здатна продемонструвати пiсля заверLtIення ocBiTHboT програми або

окремих ocBiTHix компонентiв;
- освiтня квалiфiкачiя це визнана закладом освiти чИ iншиМ

уповноваженим суб'ектом ocBiTHboT дiяльностi та засвiдчена вiдповiдним

документом про ocBiTy сукупнiсть встановлених стандартом освiти та здобутих

особою результатiв навчання (компетентностей);

- професiйна квалiфiкаuiя це визнана квалiфiкацiйним центром,

суб'ектом ocBiTHboT дiяльностi, iншим уповноваженим суб'сктом та засвiдчена

вiдповiдним документом стандартизоваца сукупнiсть здобутих особою

компетентностей (результатiв навчання), що дозволяють виконувати певний

вид роботи або здiйснювати професiйну дiяльнiсть;
- освiтнiй компонент самодостатня i формально структуРована

частина освiтньоi / навчальноТ програми (навчальна дисцигtлiна, виробнича

практика тощо).



2.ПоРяДокВИЗНАнняРЕЗУЛъТАТIВнАВЧднНя
2.|. Право на визнання результатiв здобутих у неформальнiй та

iнформальнiй ocBiTi поширюсться на здобувачiв ycix piBHiB вищот освiти за

наявностi вiдповiдного документа (липлом, свiдоцтво, сертифiкат тоuдо), rrlo

засвiдчуе факт набутих компетенцiй (кiлькiсть опрацьованих годин,

оцiнювання тощо).

2.2. Резу.пьтати навчання здобутi у неформальнiй та iнформальнiй ocBiTi

можуть бути визнанi за наявнiстю прямот вiдповiдностi результатiв навчання у

робочiй програмi вiдповiдного освiтнього компоненту та в документi (диплом,

свiдоцтво, сертифiкат тощо), що пiдтверлжус набутi результати навчання.

2.з. Визнання результатiв навчання, якi були отриманi в неформальнiй

або iнфОрмальнiЙ ocBiTi, дозволяСться длЯ ocBiTHix компонентiв, якi булуть

викладаtисЯ У наступномУ ceMecTpi. При цьому визнання результатiв

проводиться в ceMecTpi, який передуе семестру, в якому згiдно з навчальним

планом передбачено вивчення освiтнього компоненту, що перезараховусться,

2.4. Визнання результатiв навчання в неформальнiй ,га iнформальнiй

ocBiTi поширю€ться на ocBiTHi компоненти ocBiTHboT програми, за виключенням

дипломного про€ктування, в обсязi, що не перевищус 25О/о вiд обсягу кредитiв

обов'язковоi частини вiдповiдноТ ocBiTHboT програми.

2.5. Визнання результатiв навчання, здобутих у неформальнiй або

iнформальнiй ocBiTi, передбачас: подання заяви здобувачем, ilроведення

процедури визнання, проведення оцiнювання та прийняття рirшення.

2.6. Здобувач вищоi освiти звертасться iз заявою (Щодаток l ) до

директора/декана вiдповiдного iнституту/чентру/факультету з прох€

RL{?няти пе?чпьтати навчання. якi було отримано в неформальнiйвизнати результати навчання, було отримано

з проханням
iй або

iнформальнiй ocBiTi.

у заявi зазначасться освiтнiй компонент або складова освiтнього

компоненту, за яким здобувач претендус на визнання результатiв, спосiб та

мiсце отримання результатiв навчання, обсяг навчального навантаження, яке

було виконано. [о заяви додаIоться документи (сертифiкати, свiдоцтва тощо),

що пiдтверджують результати навчання,

заяву подають не пiзнiше нiж за 30 робочих днiв до завершення семестру,

який передуе семестру, в якому згiдно з навчальним планом передбачено

вивчення освiтнього компоненту (складовот), що визнаеться.

2.7. Перезарахованим може бути як повнiстю освiтнiй компонент, так i

його складова (змiстовний модуль, тема).

2.8. в разi визнання в цiлому освiтнього компоненту за поданцям

директора/декана вiдповiдного iнституту/uентру/факультету наказом ректора

створюеТься преДметна комiсiя, яка визначас можливiсть визнання результатiв

навчання, здобутих у неформальнiй чи iнформальнiй ocBiTi.



предметна комiсiя форму€ться у склалi чотирьох осiб: гаранта ocBiTHboT

програми, завiдувача кафедри, до сфери вiдповiдальностi якоТ вiдноситься

освiтнiй компонент та двох викладачiв, якi викладають освiтнiй компонент,

2.g. В разi визнання складовот (змiстовний модуль, тема тощо) освiтнього

компоненту за рiшенням засiдання вiдповiднот кафелри створюеться предметна

комiсiя у складi трьох осiб: завiдувача кафелри, До сфери вiдповiдальностi якот

вiдноситься складова освiтнього компоненту та двох Викладачiв, якi

викладають вiдповiдний освiтнiй компонент,

2.10. Предметна комiсiя розглядае наданi документи, проводи,гь

спiвбесiду iз злобувачем та приймас одне iз рiшень:

- перезараховус результати навчання, у випадку, коли отриманнi у

неформальнiй або iнформальнiй ocBiTi пiдтверлжуrочi документи визначають

обсяг в}дпрацьованих кредитiв (голин) таlабо результати оцiнювання рiвня

здобутих компетентностей ;

- призначае атестацiю.

2.||. У разi призначення атестацiт предметна комiсiя визначас форN(у

оцiнювання результатiв навчання вiдповiдно до вимог робочоi програми та

ознайомлюе здобувача iз датоtо проведення атестацii, програмою освiтнього

компоненту; перепiком питань, що виносяться на пiдсумкову атестацiю;

критерiями оцiнювання; правилами оскарження результатiв.

.Щля пiдготовки здобувача до пiдсумкового контролIо надасться до 10

робочих днiв.
2.|2. За результатами роботи предметна комiсiя формус протокол, якому

мiститься назва освiтнього компоненту (складовот), загапьна кiлькiсть

годин/кредитiв, документ (сертифiкати, свiдоцтва тощо), що пiдтверлжуе

результати навчання) та зазнача€ться пiдсумкова оцiнку за встаIlовленоIо

шкаJIою оцiнювання.
Протокол засiдання предметноТ KoMicii подасться до вiдповiдного

iнституту/центру/факультету та зберiгасться у особовiй справi здобувача вищот

освiти.
2.|3. Пiсля визнання набутих результатiв навчання у неформальнiй або

iнформальнiй ocBiTi, здобувач звiльняеться вiд вивчення вiдповiдного

освiтнього компоненту (складовоТ),

Вiдповiд€tJlьна особа iнституту/шентру/факультету вiдповiдно до рiшення

предметноТ KoMiciT, вносить оuiнку до залiково-екзаменацi йноТ вiдомостi,

У випадку визнання складовоТ освiтнього компоненту викладач кафелри

за яким закрiплено навантаження вiдповiдного освiтнього компоненту вносить

бали до модульноi вiдомостi.



3. оскдржЕння рIшЕFIня прЕдмЕтноi KOMICII

3.1. Здобувач вищоТ освiти мас право звернутися iз заявоIо на iм'я

директора/декана вiдповiдного iнституту/центру/факультету щодо оскарження

рiшення предметноТ KoMiciT.

з,2. У випадку надходження апеляцiТ розпорядженням директора/декана

вiдповiдного iнституту/uентру/факультету створюсться комiсiя для розгляду

апеляцiТ. До складу апеляцiйноТ KoMiciT, як правило, входять директор/декан
.l

lнститутучuентру/факультету, заступник директора/декана, член студентського

сенату. .

3.3. дпеляцiя розглядасться протягом п,яти робочих днiв пiсля iT подачt,

На засiдання апеляцiйноТ KoMiciT запрошусться здобувач вищоТ освiти, який

звернувся з заявою.

дr?еляцiйна комiсiя розглядас апеляцiю та приймас одне iз рiшень:

- задовiльнити апеляцiю та скасувати рiшення предметнот koMiciT

або

- вiдхилити апеляцiю.

Засiдання апеляцiйноТ KoMiciT оформлюсться протоколом та пlдпису€ться

головою, секретаРем та BciMa членамИ KoMicii. Витяг з протоколу апеляцiйноТ

KoMiciT нада€ться здобувачевi вищоТ освiти, що подав апеляцitо,

, з.4. У випадку рiшення задовiльнити апеляцiю, своТм рiшенням

апеляцiйна комiсiя скасовуе вiдповiдне рiшення предметноi koMiciT i

встановлюс TepMiH проведення повторного засiдання предметноТ KoMiciT в

присутностi представникiв KoMiciT з розгляду апелячii,



Додаток l

Щиректору /Щекану

i нституту/центру/ф акультету

СТУДеНТа _ КУРСУ, ГРУПИ 

-)

ф акультету/i нституту/uентру

(ПIБ злобувача вtлrцоТ освiти)

злявА

прошу визнати результати навчання, здобу,гi мною у неформальнiй /

iнформальнiй з освiтнього компонента

(назва освiтнього компонента, склаловоТ)

яК семестровиЙ пiдсумковиЙ / модульниЙ / поточниЙ контролЬ (пiлкреслити

необхiдне).

мiсце та спосiб отримання результатiв навчання:

обсяг навчЕlJIьного навантаження, який було виконано:

щокументи, що пiдтверлжують набуття вiдповiдних результатiв навчання

додаються:

(пiлпис) (дата)


