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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про порядок визнання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти Інституту біології тварин НААН, отриманих у 

неформальній освіті (далі Положення) регламентує процедуру визнання 

результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті 

здобувачами вищої освіти третього (освітньо- наукового) рівня. 

1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про 

освіту», Закону України «Про вищу освіту»,  а також з урахуванням 

необхідності адаптації системи вітчизняної освіти до Європейського 

освітнього простору згідно рекомендацій Ради Європейського Союзу. 

 

2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 

 

2.1. 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. 

2.2. Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, 

за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою 

освітніхкваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням 

професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій. 

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, ї спрямованість визначається самостійно, 

родиною або соціумом.  

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 - сукупність знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньою 

програмою (у т.ч. у неформальній освіті), які можна ідентифікувати, кількісно 

оцінити та виміряти. Результати навчання, здобуті шляхом неформальної або 

інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, 

визначеному законодавством. Результати навчання та компетентності, 

необхідні для присудження освітніх та присвоєння професійних кваліфікацій, 

можуть досягатися  та здобуватися у системі формальної, неформальної та 

інформальної освіти. 

 

 

 

 



 

3. ПРОЦЕДУРА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, 

ОТРИМАНИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ  ТА ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ 

 

3.1. Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі 

ННЦ «ІЕКВМ» мають право на визнання результатів навчання у 

неформальній та інформальній освіті. 

3.2.  Визнання  результатів  навчання  у  неформальній  та  

інформальній  освіті розповсюджується на обов'язкові та вибіркові 

дисципліни освітньо-наукової програми, які здобувач може обирати 

самостійно з переліку, що дає йому змогу вивчати те, чого він ще, на його 

думку, не знає. 

3.3. ННЦ «ІЕКВМ» може визнати результати навчання у 

неформальній та інформальній освіті в обсязі не більше  15 % від загального 

обсягу навчальних дисциплін освітньо-наукової програми. 

3.4. Процедура визнання результатів навчання, отриманих у 

неформальній/інформальній освіті здійснюється на підставі заяви здобувача 

згідно форми (Додаток 1), що подається на ім’я директора ННЦ «ІЕКВМ» з 

проханням визнати результати навчання. До заяви також додається 

обґрунтування необхідності зарахування результатів, отриманих у 

неформальній /інформальній освіті. 

3.5.   До заяви обов’язково додаються засвідчені копії отриманих 

документів про неформальну освіту, які містять перелік навчальних 

дисциплін із зазначенням кількості кредитів або годин та результатів 

підсумкового контролю, будь-які інші документи (сертифікати, свідоцтва 

тощо), які підтверджують вміння, які здобувач отримав під час навчання. 

3.6. Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній 

освіті, здійснюється протягом семестру, але обов’язково до початку 

екзаменаційної сесії. 

3.7.  Для оцінювання та визнання результатів навчання, отриманих 

у неформальній/інформальній освіті, директор ННЦ «ІЕКВМ» призначає 

комісію, головою якої є Гарант освітньо-наукової програми, за якою 

навчається здобувач. До складу комісії входять заступник директора з 

наукової роботи,  викладачі відповідних дисциплін що пропонуються до 

перезарахування на основі визнання результатів навчання у неформальній та 

інформальній освіті. 

3.8. Комісія  розглядає  надані  документи  і  проводить  співбесіду  

зі здобувачем. За відповідного рішення Комісії мають бути надані копії 

робочих програм відповідних навчальних дисциплін, засвідчені в установах, 

які реалізують відповідні програми у сфері неформальної освіти. 

3.9. Комісія може рекомендувати повне чи часткове визнання, а 

також невизнання результатів навчання, отриманих здобувачем у 

неформальній освіті. Повне визнання результатів рекомендується за умови 

коли зміст вивчених дисциплін збігається (відмінності за обсягом не 

перевищують 25% змісту) з запланованими навчальною програмою ННЦ 

«ІЕКВМ» відповідної дисципліни програмними результатами 

навчання/компетентностями. Часткове визнання результатів рекомендується за 

умови коли деякі теми, пройдені в закладі неформальної освіти, не 

відповідають змісту дисциплін, що входять до освітньо-наукової програми 



ННЦ «ІЕКВМ». 

Невизнання результатів рекомендується за умови коли результати 

навчання в закладі неформальної освіти не відповідають програмним 

результатам  навчання/компетентностям  освітньо-наукової  програми 

ННЦ «ІЕКВМ». 

3.10. Рішення комісії оформлюється відповідним протоколом, який 

містить висновок про визнання чи невизнання результатів навчання з 

відповідної дисципліни чи її частини. 

3.11. В разі визнання результатів навчання, отриманих у 

неформальній освіті, відповідно до рішення комісії викладачеві надається 

копія протоколу для врахування цих результатів у підсумковій атестації. 

3.12. При перезарахуванні навчальних дисциплін відповідно до 

рішення предметної комісії до індивідуального навчального плану 

здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії вносяться: назва 

дисципліни, загальна кількість годин/кредитів, оцінка та підстава щодо 

перезарахування (номер протоколу). 

 



Додаток 1 

 

Директору ННЦ «ІЕКВМ»  

Б.Т. Стегнію 

 

 

здобувача вищої освіти 

ступеня доктора філософії 

ОНП __________________» 

____________________ 

(ПІБ) 

Номер моб. телефону 
 

 

 

 

 

 

Заява 

 

Прошу розглянути питання щодо визнання результатівнавчання, 

отриманих мною у неформальній (інформальній)  освіті з дисципліни (частини 

дисципліни). 

 

До заяви додаються: 

1. Копії документів про неформальну/інформальну  освіту (вказати назву). 
2. Обґрунтування. 

 

 

 

Дата Підпис 


