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2.3 Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає 

самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час 

повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою 

діяльністю, родиною чи дозвіллям. 

2.4 Освітня кваліфікація – це визнана закладом освіти чи іншим 

уповноваженим суб’єктом освітньої діяльності та засвідчена відповідним 

документом про освіту сукупність встановлених стандартом освіти та 

здобутих особою результатів навчання (компетентностей).  

2.5 Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або 

інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, 

визначеному законодавством.  

2.6 Результати навчання та компетентності, необхідні для 

присудження освітніх та/або присвоєння професійних кваліфікацій, можуть 

досягатися та здобуватися у системі формальної, неформальної чи 

інформальної освіти. 

 

3. ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЗДОБУТИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ 

3.1 Право на визнання результатів навчання у неформальній освіті 

поширюється на здобувачів усіх рівнів вищої освіти. 

3.2 Визнання результатів навчання у неформальній освіти 

дозволяється перед початком вивчення навчальних дисциплін, оскільки є 

ймовірність того, що здобувач не зможе підтвердити свої результати 

навчання у неформальній освіті.  

3.3 Здобувач вищої освіти звертається з заявою до декана факультету 

з проханням про визнання результатів навчання у неформальні освіті. До 

заяви додаються будь-які документи (сертифікати, свідоцтва тощо), які 

підтверджують ті вміння, які здобувач отримав під час навчання.  

3.4 Для визнання результатів навчання у неформальній освіті 

наказом ректора, за поданням декана, створюється предметна комісія у 

складі проректора за напрямом діяльності, декана факультету, завідувача 

відповідної кафедри за профілем навчальних дисциплін, що пропонуються до 

перезарахування на основі визнання результатів навчання у неформальній 

освіті та завідувача навчально-методичного відділу.  

3.5 Здобувач має бути ознайомлений з програмою навчальної 

дисципліни, критеріями оцінювання та засобами вимірювання, які 

виносяться на підсумкове оцінювання, а також правилами оскарження 

результатів.  

3.6 Здобувачу надається 10 робочих днів для підготовки 
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підсумкового контролю (по кожній навчальній дисципліни).  

3.7 Підсумковий контроль проходить у формі іспиту. Предметна 

комісія виставляє підсумкову оцінку яка перераховується за національною 

шкалою та шкалою оцінювання ЄКТС. Якщо здобувач отримав менше 60 

балів, то йому не зараховуються результати навчання у неформальній освіті. 

3.8 У разі негативного висновку предметної комісії щодо визнання 

результатів навчання здобувач має право звернутися з апеляцією до ректора 

Академії. Відповідно до апеляції наказом ректора створюється апеляційна 

комісія, яка розглянувши скаргу приймає обґрунтоване рішення про повне 

або часткове задоволення чи про залишення без задоволення апеляційної 

скарги. 

 

4. ЗАКЛЮЧНІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1 Положення набирає чинності з моменту його затвердження 

Вченою Радою Академії.  

4.2 У випадку 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. 

 


