
 



1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про визнання в Державному закладі «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» результатів 

навчання, отриманих у неформальній освіті, розроблене відповідно до вимог 

Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту». 

1.2. Положення розроблено для врегулювання порядку визнання результатів 

навчання, отриманих у неформальній освіті здобувачами всіх рівнів вищої освіти. 

 
2. Основні терміни та їх визначення 

 

Формальна освіта – це освіта, яка здобувається за освітніми програмами 

відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, 

спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти 

визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та 

здобуття кваліфікацій, що визнаються державою. 

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. 

Кваліфікація – визнана уповноваженим суб'єктом та засвідчена відповідним 

документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей 

(результатів навчання). 

Результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, 

погляди, цінності, інші особисті якості, які набуті в процесі навчання, виховання 

та розвитку, що можна ідентифікувати, спланувати, оцінити, виміряти та які особа 

здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих 

освітніх компонентів. 



Засоби вимірювання отриманих у неформальній освіті результатів 

навчання (далі – засоби вимірювання) – екзаменаційні білети, контрольні та 

тестові завдання тощо. 

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

(далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 

результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. 

Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, 

як правило, 60 кредитів ЄКТС. 

 
3. Порядок та процедури визнання результатів у неформальній освіті 

 
3.1. Право на визнання результатів навчання в неформальній освіті 

поширюється на здобувачів усіх рівнів вищої освіти. 

3.2. Визнання результатів навчання в неформальній освіти дозволяється 

перед початком вивчення навчальних дисциплін, оскільки є ймовірність того, що 

здобувач не зможе підтвердити здобуті результати навчання в неформальній 

освіті. 

3.3. Здобувач вищої освіти звертається із заявою до ректора Університету з 

проханням про визнання результатів навчання, здобутих у неформальні освіті. До 

заяви додаються документи (сертифікати, свідоцтва тощо), які підтверджують 

отримані результати навчання. 

2.4. Розпорядженням створюється комісія, до складу якої входять декан 

факультету/директор інституту, завідувач аспірантури, завідувач випускової 

кафедри або гарант освітньої програми, на якій навчається здобувач вищої освіти, 

провідні науково-педагогічні працівники, які викладають дисципліни, що 

пропонуються до перезарахування на основі визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті. 

3.5. Здобувач вищої освіти має бути ознайомлений з робочою програмою 

навчальної дисципліни, критеріями оцінювання, засобами вимірювання, 



винесеними на підсумкове оцінювання, а також правилами оскарження 

результатів. 

3.6. Здобувачеві вищої освіти надається 10 робочих днів для підготовки до 

підсумкового контролю (з кожної навчальної дисципліни). 

3.7. Підсумковий контроль проходить у формі екзамену. Комісія виставляє 

підсумкову оцінку за національною шкалою та шкалою оцінювання ЄКТС. Якщо 

здобувач отримав менше як 60 балів, то йому не зараховуються здобуті в 

неформальній освіті результати навчання. 

3.8. За підсумками роботи комісія формує протокол, який має містити 

рішення про визнання чи невизнання результатів навчання з відповідної 

дисципліни. 

3.9. У разі визнання результатів навчання, здобутих у неформальній освіті, з 

відповідної навчальної дисципліни за рішенням комісії до індивідуального 

навчального плану (залікової книжки) здобувача вищої освіти вносяться: назва 

дисципліни, загальна кількість годин/кредитів, оцінка (за національною шкалою 

та шкалою оцінювання ЄКТС) та підстава щодо визнання результатів навчання 

(витяг з протоколу). Здобувач вищої освіти звільняється від вивчення відповідної 

дисципліни в наступному семестрі. 

3.10. У разі негативного висновку комісії щодо визнання результатів 

навчання здобувач вищої освіти має право звернутися з апеляцією до ректора 

Університету. Наказом ректора створюється апеляційна комісія, яка, розглянувши 

скаргу, ухвалює обґрунтоване рішення про повне або часткове задоволення, чи 

залишення без задоволення апеляції. 

 
4. Прикінцеві положення 

 
 

4.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження. 

4.2. Контроль за виконанням Положення покласти на проректорів за 

напрямами роботи. 
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