
СХВАЛЕНО                ЗАТВЕРДЖУЮ 

на засіданні                                                             Ректор ДВНЗ УДХТУ                                                                    

Вченої ради ДВНЗ УДХТУ                           ________________________К.М. Сухий 

від «05» червня 2020 р.                            наказ від «____»____________2020 р. № ___ 

протокол № 4                                         

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 про порядок визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті 

в Державному вищому навчальному закладі 

«Український державний хіміко-технологічний університет» 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про порядок визнання в Державному вищому 

навчальному закладі «Український державний хіміко-технологічний 

університет» (далі – Університет) результатів навчання, отриманих в умовах 

неформальної освіти (далі – Положення), розроблено відповідно до 

Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ УДХТУ та інших 

нормативно-правових актів, які регулюють освітню діяльність в 

Університеті.  

1.2. Положення регламентує порядок визнання результатів навчання, 

отриманих в умовах неформальної освіти здобувачами всіх рівнів вищої 

освіти метою створення сприятливих умов для поєднання освіти з наукою та 

виробництвом,  підготовки висококваліфікованих фахівців 

1.3. До формування національним агентством кваліфікацій вимог до 

процедур визнання результатів неформального навчання Університет має 

право самостійно запроваджувати відповідні процедури у межах своєї 

автономії згідно з частиною третьою статті 2 Закону України «Про освіту». 

1.4. Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за 

освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою 

освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися 

присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх 

кваліфікацій.  

До неформальної освіти можна віднести післядипломну освіту та освіту 

дорослих; громадську освіту (різнопланова діяльність громадських 

організацій); навчання із сертифікацією (за міжнародними стандартами 

оцінювання) знань іноземних (міжнародних) мов; навчання в рамках 

академічного співробітництва з закладами вищої освіти-партнерами; 

короткострокові курси, направлені на підвищення кваліфікації через 



неформальну освіту за різними напрямками; студентське самоврядування 

(через можливість набуття управлінських, організаторських, комунікативних 

та ін. умінь); освітні ініціативи, спрямовані на розвиток додаткових умінь та 

навичок (комп’ютерні, мовні курси); програми неакадемічних обмінів, 

стажувань, короткотермінових курсів, конференцій, семінарів, олімпіад, 

практичних занять, бізнес-шкіл, майстер-класів, тренінгів, курсів тощо.  

1.5. Результати навчання, отримані у  неформальній  освіти, визнаються 

Університетом в порядку, визначеному законодавством та цим Положенням. 

1.6. Право на визнання результатів навчання, отриманих у 

неформальній освіти, поширюється на Здобувачів усіх рівнів вищої освіти 

(далі – Здобувач). 

 

2. ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ,  

ОТРИМАНИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ  ОСВІТІ 

 

2.1. Визнання результатів передбачає підтвердження того, що Здобувач 

досяг результатів навчання, передбачених освітньою програмою (надалі – 

ОП), за якою він навчається.  

2.2. Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті 

поширюється на базові (обов’язкові) та вибіркові дисципліни навчального 

плану за відповідною ОП. 

2.3. Університет може визнати результати навчання, отримані у 

неформальній освіті, в обсязі, що, як правило, не перевищує 10% від 

загального обсягу кредитів, передбачених ОП, але не більше 6 кредитів в 

межах навчального року. 

2.4. Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіти, 

дозволяється з дисциплін, що починають викладатися з другого навчального 

семестру. При цьому визнання результатів проводиться в семестрі, який 

передує семестру, у якому згідно з навчальним планом конкретної ОП 

передбачено вивчення певної дисципліни.  

2.5. Університет може визнати результати навчання, отримані у 

неформальній освіті, що за тематикою, обсягом вивчення та змістом 

відповідають як навчальній дисципліні в цілому, так і її окремому розділу, 

темі (темам), індивідуальному завданню (курсовій роботі, курсовому 

проекту, контрольній роботі тощо), які передбачені робочою програмою 

даної навчальної дисципліни. 

 

3. ПРОЦЕДУРА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ,  

ОТРИМАНИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ  

 

Визнання Університетом результатів навчання, які здобуті у 

неформальній освіті, передбачає наступну процедуру: 

3.1. Подання заяви.  



3.1.1. Здобувач звертається із заявою до ректора Університету з 

проханням про визнання результатів навчання, здобутих у неформальній 

освіті (Додаток 1). 

  3.1.2. У заяві зазначається: яких саме результатів навчання набув 

Здобувач  у   неформальній освіті, в який саме спосіб він це зробив (хто надав 

йому освітні, професійні послуги), яке навчальне навантаження (види та 

форми активності, кількість годин тощо) при цьому він виконав, на визнання 

результатів навчання з якої саме дисципліни навчального плану за освітньою 

програмою Університету Здобувач претендує.  

3.1.3. До заяви додаються документи, які підтверджують ті результати 

навчання, які Здобувач отримав, а саме:  

− завірені у встановленому порядку копії документів, що 

підтверджують участь Здобувача у заході неформальної освіти (свідоцтва, 

сертифікати, дипломи тощо, які підтверджують ті вміння, які Здобувач 

отримав під час навчання). У випадку подання зазначених документів 

іноземною мовою заявник подає їх переклад, нотаріально завірений в 

установленому порядку); 

 − опис заходу неформальної освіти (інформаційний лист, запрошення, 

програма тощо).  

3.2. Формування предметної комісії.  

3.2.1. За поданням декану факультету, на якому навчається Здобувач, 

видається наказ ректора, яким визначається:  

− склад предметної комісії, що визначає можливість визнання 

результатів навчання, отриманих у неформальній освіті;  

− форми та строки проведення атестації Здобувача для визнання 

результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.  

3.2.2. До предметної комісії мають входити: 

− декан факультету, за яким закріплений Здобувач; 

− завідувач кафедри (або гарант освітньої програми), за якою 

закріплений Здобувач;  

− науково-педагогічні працівники, які викладають дисципліни, що 

пропонуються до перезарахування на основі визнання результатів навчання у 

неформальній освіті;  

− секретар комісії з числа співробітників відповідного факультету.  

3.3. Атестація. 

  3.3.1. Предметна комісія визначає форму оцінювання результатів 

навчання відповідно до навчального плану. Здобувача ознайомлюють з 

програмою навчальної дисципліни та переліком питань, які виносяться на 

підсумкове оцінювання. Якщо навчальним планом передбачено виконання 

письмової роботи за даною дисципліною (курсової роботи, есе, реферату, 

тощо), то Здобувача ознайомлюють з переліком тем письмової роботи. Також 

Здобувача ознайомлюють з критеріями оцінювання та правилами оскарження 

результатів. 

 3.3.2. Предметна комісія дає 10 робочих днів для підготовки Здобувача 

до підсумкового контролю (з кожної дисципліни) та 20 робочих днів для 



написання письмової роботи (за наявності). Якщо робочим навчальним 

планом передбачено захист навчальної практики (стажування), то, на розсуд 

предметної комісії, Здобувачеві може надаватися 20 календарних днів для 

написання звіту з навчальної практики (стажування).  

3.3.3. У випадку, коли форма підсумкового контролю - екзамен, 

використовують білети, розроблені для Здобувачів, що вивчають дану 

дисципліну(и) в рамках навчального плану. В інших випадках предметна 

комісія приймає рішення про форму атестації (екзамен, письмова робота 

тощо), керуючись навчальним планом. Критерії оцінювання формуються 

виходячи зі 100 балів.  

3.3.4. Предметна комісія виставляє оцінку за шкалою ЄКТС. Якщо 

Здобувач  отримав менше 51 бала, то йому не зараховуються результати 

навчання у неформальній освіті.  

   3.4. Прийняття рішення.  

3.4.1. За підсумками роботи предметна комісія формує протокол 

засідання предметної комісії, в якому міститься висновок про визнання (не 

визнання) результатів навчання, отриманих Здобувачем у неформальній 

освіті при перезарахуванні певної навчальної дисципліни (із зазначенням 

назви дисципліни, загальної кількості годин/кредитів, оцінки та підстави 

щодо перезарахування) або її складової.   

3.4.2. Декан факультету, на якому навчається Здобувач, на підставі 

рішення предметної комісії про перезарахування навчальної дисципліни, 

вносить данні до індивідуального навчального плану, навчальної картки, 

залікової книжки, додаткової відомості успішності Здобувача: назву 

дисципліни, загальну кількість годин/кредитів, оцінку та підставу для 

перезарахування (номер протоколу).  

3.4.3. Після визнання отриманих Здобувачем результатів навчання у 

неформальній освіті, він звільняється від вивчення перезарахованої 

дисципліни (або її складової) у наступному семестрі підготовки в 

Університеті. 

3.5. Оскарження результатів.  

3.5.1. У разі негативного висновку предметної комісії щодо визнання 

результатів навчання Здобувач має право звернутися з заявою про апеляцію 

до ректора Університету.  

3.5.2. Ректор Університету наказом формує апеляційну комісію у складі 

першого проректора, декана факультету, на якому навчається Здобувач, та 

двох науково-педагогічних працівників кафедри, на якій викладається 

дисципліна, які не входили до предметної комісії, та встановлює терміни та 

порядок розгляду апеляції.  

3.5.3. Апеляційна комісія за результатами розгляду скарги приймає 

обґрунтоване рішення про задоволення скарги та визнання результатів 

навчання, отриманих Здобувачем у неформальній  освіті, та перезарахування 

даної дисципліни або про не визнання результатів навчання, отриманих 

Здобувачем у неформальній освіті.  

 



 

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

4.1. Положення набуває чинності з моменту його затвердження.  

4.2. Усі зміни та доповнення до цього Положення розглядаються та 

ухвалюються на засіданні вченої ради Університету та вводяться в дію 

наказом ректора. 

4.3. У разі внесення змін або доповнень у нормативно-правові акти, що 

регламентують питання цього Положення, відповідні пункти Положення 

втрачають свою чинність і вступають у дію внесені зміни.  

 

Перший проректор                                                                      Зайчук О.В. 

 

Начальник навчально-наукового центру                                  Смотраєв Р.В.  

 

Завідувач навчального відділу                                                   Ільченко Н.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

 

Ректору ДВНЗ УДХТУ  

_______________________________ 

здобувача ступеню вищої освіти  

_______________________________ 
(бакалавр, магістр або доктор філософії) 

групи _________________________  
(абревіатура групи) 

_______________________________ 

_______________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої 

освіти) 

 

 

 ЗАЯВА  

 

Прошу перезарахувати результати навчання, отримані мною у 

неформальній освіті, з навчальної дисципліни_________________________ 

_____________________________________, кількість кредитів ЄКТС ______, 
 (назва дисципліни)  

оцінка __________.  

Результати навчання отримані мною під час вивчення 

________________________________________________________________ 
 (он-лайн або очного курсу, у т.ч. курсу іноземної мови; стажуванні, участі у програмі неакадемічних 

обмінів; участі у конференції, конкурсі, олімпіаді, тренінгу, семінарі, майстер-класі, бізнес-школі тощо)  

Копії документів, що підтверджують результати участі здобувача у 

заходах неформальної освіти додаються: 

__________________________________________________________________ 
(свідоцтво, диплом, сертифікат тощо) 

__________________________________________________________________ 
(найменування закладу (підприємства, установи, організації), що видав документ) 

 

 

 

Дата подання заяви: _____________________ 

 

Підпис здобувача вищої освіти___________ 


