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П ОЛО Ж ЕН Н Я  
про порядок визнання результатів навчання, отриманих у 

неформальній та інформальній освіті у Відокремленому структурному 
підрозділі «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки 

Державного вищого навчального закладу  
«Український державний хіміко-технологічний університет»

•і

1 Загальні положення

1.1 Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній та інформальній освіті у В ідокремленому структурному підрозділі 
«Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Державного вищого 
навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» 
(далі - Положення) розроблено на основі Законів України «Про освіту», «Про вищу 
освіту» та «Про фахову передвищ у освіту».

1.2 Положення регламентує порядок та процедури визнання результатів 
навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті здобувачами освіти у 
Відокремленому структурному підрозділі «Дніпровський фаховий коледж інженерії 
та педагогіки Державного вищого навчального закладу «Український державний 
хіміко-технологічний університет» (далі - Коледж).

1.3 В Положенні терміни використовуються в такому значенні:
Ф ормальна 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 заверш уватися присвоєнням професійних 
та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.

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.

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Ректор ДВНЗ 
«Український державний



Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної 

освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному 

законодавством та цим Положенням.  

 

2 Порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та 

інформальній освіті 

 

2.1 Право на визнання результатів навчання у неформальній або інформальній 

освіті поширюється на здобувачів вищої та фахової передвищої освіти, які 

навчаються в коледжі  

2.2 Визнання результатів навчання у неформальній або інформальній освіті 

дозволяється для дисциплін, які починають викладатися з другого семестру. При 

цьому визнання результатів проводиться у семестрі, який передує семестру, у якому 

згідно з навчальним планом конкретної освітньої (освітньо-професійної)  програми 

передбачено вивчення дисципліни, що перезараховується.  

2.3 Визнання результатів навчання набутих у неформальній або інформальній 

освіті повинно передбачати такі обов’язкові етапи: 

2.3.1 Здобувач освіти звертається із заявою до директора Коледжу з проханням 

про визнання результатів навчання у неформальній або інформальній освіті. До 

заяви можуть додаватися будь-які документи (сертифікати, свідоцтва, освітні 

програми тощо), які підтверджують ті результати навчання, які здобувач отримав.  

2.3.2 Розпорядженням щодо організації освітнього процесу та його науково-

методичного забезпечення створюється комісія, яка визначає можливість визнання, 

форми та строки проведення атестації для визнання результатів навчання набутих у 

неформальній або інформальній освіті. До комісії входить заступник директора з 

навчальної роботи, завідувач відділенням, голова циклової комісії або гарант 

освітньої (освітньо-професійної) програми, на якій навчається здобувач освіти; 

провідні педагогічні, науково-педагогічні працівники, які викладають дисципліни, 

що пропонуються до перезарахування на основі визнання результатів навчання у 

неформальній або інформальній освіті.  

2.3.3 Проведення атестації для визнання результатів навчання набутих у 

неформальній або інформальній освіті.  

2.3.3.1 Комісія розглядає надані документи, проводить співбесіду із здобувачем 

освіти та, або перезараховує результати навчання, або призначає атестацію.  

2.3.3.2 Якщо комісія вважає за необхідне провести атестацію, то здобувача 

ознайомлюють з програмою навчальної дисципліни, силабусом та переліком питань, 

які виносяться на підсумкове оцінювання. В такому випадку здобувачу дається 10 

робочих днів для підготовки до атестації. Комісія виставляє підсумкову оцінку за 

шкалою ЄКТС. Якщо здобувач отримав менше 60 балів за шкалою ЄКТС чи  

незадовільно (2 бали) за національною шкалою, то йому не зараховуються 

результати навчання у неформальній або інформальній освіті.  

2.3.3.3 За підсумками роботи комісія формує протокол, у якому міститься 

висновок про зарахування чи не зарахування відповідної дисципліни. 

2.4 При перезарахуванні навчальної дисципліни відповідно до рішення комісії 

до індивідуального навчального плану (навчальної картки) здобувача освіти 

вносяться: назва дисципліни, загальна кількість годин/кредитів, оцінка та підстава 

щодо перезарахування (номер протоколу). Здобувач звільняється від вивчення 

перезарахованої дисципліни у наступному семестрі.  



2.5 У разі негативного висновку комісії щодо визнання результатів навчання 
здобувай має право звернутися з заявою про апеляцію до директора Коледжу. 
Директор створює наказом апеляційну комісію у складі заступника директора, 
завідувача відділенням, працівників випускової комісії, які не входили раніше до 
комісії з атестації здобувана. Апеляційна комісія за результатами розгляду скарги 
приймає обґрунтоване рішення про повне або часткове задоволення скарги чи про 
залишення поданої скарги без задоволення.

2.6 Не здійснюється визнання результатів навчання набутих у неформальній 
або інформальній освіті, здобутих до початку навчання на певному освітньому рівні.

З Порядок введення в дію
3.1 Це Положення вводиться в дію наказом ректора ДВНЗ «Український 

державний хіміко-технологічний університет» після ухвалення педагогічною радою 
коледжу та затвердження Вченою радою ДВНЗ «Український державний хіміко- 
технологічний університет».

3.2 Положення може бути доповнено чи змінено наказом ректора ДВНЗ

С.ГІ. Бажан

Г.В. Багрій 

Ю.А. Мариненко

«Український державний хіміко-технологічний університет».

Директор коледжу

Розробник:
Заступник директора 
з навчально-виховної

Юрисконсульт Лу»"7
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