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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про порядок визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті (далі – Положення) є складовою 

системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти і регулює порядок визнання результатів 

навчання, отриманих у неформальній освіті здобувачів вищої освіти 

у Київському національному торговельно-економічному 

університеті (далі – КНТЕУ). 

1.2. 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. 

1.3. 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. 

1.4. 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. 

1.5. Порядок визнання результатів навчання, отриманих у 

неформальній освіті здобувачами вищої освіти в КНТЕУ базується 

на нормативно-правових документах, зокрема: Конституції України, 

Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Постанові 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження національної рамки 

кваліфікацій», стандартах освітньої діяльності, інших нормативно-

правових актах з питань освіти, Статуті КНТЕУ, внутрішніх 



положеннях, інструкціях, наказах, розпорядженнях, якими 

регулюється освітній процес у КНТЕУ та забезпечується дієвість 

системи внутрішнього забезпечення якості (Система управління 

якістю КНТЕУ). 

 

ІІ. ПОРЯДОК ТА ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ 

 

2.1. Право на визнання результатів навчання у неформальній 

або інформальній освіті поширюється на здобувачів усіх рівнів 

вищої освіти. Результати навчання здобуті у неформальній або 

інформальній освіті можуть бути визнані для дисциплін, які 

починають викладатися з другого семестру (для третього рівня з 

першого року навчання).  

2.2. Визнання результатів здобутих у неформальній або 

інформальній освіті проводиться у семестрі, який передує семестру, 

у якому згідно з навчальним планом конкретної освітньої програми 

передбачено вивчення дисципліни, що перезараховується. 

2.3. Здобувач вищої освіти, який бажає здійснити 

перезарахування результатів здобутих у неформальній або 

інформальній освіті має право звернутися з заявою на ім’я Ректора 

університету з проханням визнати відповідні результати. До заяви 

обов’язково додаються завірені копії документів (сертифікати, 

свідоцтва, освітні програми тощо), які підтверджують ті результати 

навчання, які здобувач отримав. 

2.4. Заяву здобувача вищої освіти візує гарант освітньої 

(освітньо-наукової) програми, декан факультету (завідувач відділу 

аспірантури та докторантури),  проректор з наукової роботи та 

погоджує Ректор університету чи перший проректор з науково-

педагогічної роботи. 



2.5. Для визнання результатів навчання у неформальній освіті 

наказом ректора, за поданням декана (завідувача відділу аспірантури 

та докторантури), створюється предметна комісія. До складу якої 

входять: голова, заступник голови, члени комісії (не менше 4-х), 

секретар комісії. 

Головою предметної комісії призначається перший проректор з 

науково-педагогічної роботи. Голова предметної комісії несе 

персональну відповідальність за організацію роботи комісії, 

своєчасний та об'єктивний розгляд заяв щодо перезарахування 

результатів здобутих у неформальній або інформальній освіті, 

ведення справ, дотримання встановленого порядку збереження 

документів. 

Заступником Голови предметної комісії призначається декан 

факультету, на якому навчається здобувач вищої освіти чи завідувач 

відділу аспірантури і докторантури (для здобувачів третього рівня 

вищої освіти), членами комісії є: гарант освітньої (освітньо-

наукової) програми, завідувач кафедри, за якою закріплена 

дисципліна, викладач кафедри, який викладає відповідну 

дисципліну та представник ради студентського самоврядування 

факультету чи університету (наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів та молодих вчених). 

З числа членів предметної комісії обирається секретар комісії. 

2.6. Комісія розглядає надані документи, здійснює 

відповідність представлених результатів навчання здобутих у 

неформальній або інформальній освіті результатам навчання 

відповідно до програми дисципліни та ухвалює рішення: 

- «перезарахувати результати навчання здобутих у 

неформальній або інформальній освіті в повному обсязі у 

відповідності до програми дисципліни та з оцінкою»; 

- «провести контроль рівня знань здобутих у неформальній або 

інформальній освіті у вигляді екзамену (заліку)»; 



- «відмовити у  перезарахувати результати навчання здобутих у 

неформальній або інформальній освіті».   

2.7. Якщо комісія вважає за необхідне провести контроль рівня 

знань здобутих у неформальній або інформальній освіті у вигляді 

екзамену (заліку), тоді здобувача вищої освіти ознайомлюють з 

програмою дисципліни та переліком питань, які виносяться на 

підсумкове оцінювання. В такому випадку здобувачу вищої освіти 

надається 10 робочих днів для підготовки до екзамену (заліку), за 

результатами якого предметна комісія виставляє підсумкову оцінку 

за шкалою ЄКТС. Якщо здобувач вищої освіти отримав менше 60 

балів, тоді йому не зараховуються результати навчання у 

неформальній або інформальній освіті. 

2.8. За підсумками оцінювання предметна комісія формує 

протокол у якому міститься висновок для деканату (відділу 

аспірантури та докторантури) про зарахування чи не зарахування 

відповідної дисципліни. При перезарахуванні навчальних дисциплін 

відповідно до рішення предметної комісії до навчальної картки та 

індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти 

вносяться: назва дисципліни, загальна кількість годин/кредитів, 

оцінка та підстава щодо перезарахування (номер протоколу). 

Зарахована може бути як навчальна дисципліна повністю, так і 

її складові (освітні компоненти, змістовні модулі, окремі теми). 

2.9. Здобувач звільняється від вивчення перезарахованої 

дисципліни у наступному семестрі. 

2.10. У разі негативного висновку предметної комісії щодо 

визнання результатів навчання здобувач має право звернути з 

апеляцією до ректора Університету. 

 

 

Начальник навчального відділу    С. І. Камінський 

 


