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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Порядок визнання результатів навчання, отриманих унаслідок 

неформальної освіти в Кременчуцькому національному університеті імені 
Михайла Остроградського розроблено відповідно до вимог Закону України 

«Про вищу освіту» та Закону України «Про освіту».  
1.2. Порядок регламентує алгоритм визнання результатів навчання, 

отриманих унаслідок неформальної освіти здобувачами усіх рівнів вищої 
освіти, а також науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників та 
інших учасників освітнього процесу.  

1.3. Основні терміни та їх визначення:  
 - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – 

система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі вищої освіти для надання, визнання, підтвердження 

кваліфікацій та освітніх компонентів. Система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для 

досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах 

ЄКТС;  
 - 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 

складає 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою 

навчання зазвичай складає 60 кредитів ЄКТС. Кредити присвоюються 

здобувачам після завершення необхідної навчальної діяльності та досягнення 

відповідних результатів навчання, що підтверджується належним 

оцінюванням. Кількість кредитів, що присвоюється здобувачу, який 

демонструє досягнення результатів навчання, дорівнює кількості кредитів, 

що відповідають освітньому компоненту.  
 - 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;  
 - неформальна освіта – засвоєння умінь і навичок, необхідних для 
соціально та економічно активного громадянина країни, поза формальною 
освітою. 

 

2 ПРОЦЕДУРА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, 

ОТРИМАНИХ УНАСЛІДОК НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
2.1. Право на визнання результатів навчання, отриманих унаслідок 

неформальної освіти, поширюється на здобувачів усіх рівнів вищої освіти.  
2.2. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок 

неформальної освіти стосується навчальних дисциплін, які починають 
викладати з другого семестру. До того ж, визнання результатів проводять у 



семестрі, який передує семестру, у якому згідно з навчальним планом 
конкретної освітньої програми (надалі ОП), передбачено вивчення певної 
навчальної дисципліни. Обмеження зроблене з урахуванням імовірності 
непідтвердження здобувачем своїх результатів навчання у неформальній 
освіті.   

2.3. Університет може визнати результати навчання, отримані 

унаслідок неформальної освіти, не більше 5 % від загального обсягу за 

конкретною ОП. 
2.4. Здобувач вищої освіти звертається із заявою до директора 

інституту (декана факультету) з проханням визнати результати навчання, 
отриманих унаслідок неформальної освіти. До заяви мають додаватися 

документи (сертифікати, свідоцтва тощо), які підтверджують уміння, які 
здобувач отримав під час навчання.  

2.5. Для визнання результатів навчання, отриманих унаслідок 

неформальної освіти розпорядженням директора (декана) створюється 
предметна комісія, до складу якої входять директор інституту (декан 

факультету); гарант освітньої програми, за якою навчається здобувач; 
науково-педагогічні працівники, які викладають навчальні дисципліни, що 

пропонуються до перезарахування на підставі визнання результатів навчання, 
отриманих унаслідок неформальної освіти.  

2.6. Предметна комісія визначає метод оцінювання результатів 

навчання відповідно до навчального плану. Здобувача ознайомлюють із 

програмою навчальної дисципліни та переліком питаньдля підсумкового 

оцінювання. Якщо навчальним планом передбачено виконання письмової 

роботи з навчальної дисципліни (курсової роботи (проекту), контрольної 

(графічної) роботи, реферату тощо), то здобувача ознайомлюють з переліком 

тем письмової роботи (проекту). Також здобувача ознайомлюють з 

критеріями оцінювання та правилами оскарження результатів (Порядок 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (оскарження дій науково-

педагогічних працівників, результатів контрольних заходів, інших видів 

конфліктних ситуацій) .  
2.7. Предметна комісія визначає 10 робочих днів для підготовки 

здобувача до підсумкового контролю та 20 робочих днів для написання 
письмової роботи (за наявності). 

2.8. Підсумковий контроль здійснюють  у вигляді іспиту або 

диференційованого заліку. Предметна комісія виставляє підсумкову оцінку за 

шкалою ЄКТС.  
2.9. Якщо здобувач отримав менше 60 балів, то йому не зараховують 

результати навчання, отримані унаслідок неформальної освіти. 

2.10. За підсумками оцінювання предметна комісія формує протокол з 

висновком про зарахування чи незарахування результатів навчання, 

отриманих унаслідок неформальної освіти відповідної навчальної 

дисципліни.  
2.11. У разі перезарахування навчальних дисциплін, відповідно до 

рішення предметної комісії, у навчальній картці здобувача зазначають назву 



навчальної дисципліни, загальну кількість годин/кредитів, оцінку та підстави 

до перезарахування (номер протоколу).  
2.12. Здобувача звільняють від вивчення перезарахованої навчальної 

дисципліни у наступному семестрі. 
2.13. У разі негативного висновку предметної комісії щодо визнання 

результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти, здобувач 
має право звернутися з апеляційною заявою до директора інституту (декана 
факультету). Процедура роботи з апеляційною заявою визначена у додатку 
до Положення про організацію освітнього процесу.  

2.14. Норми часу на проведення вищезазначених заходів планують і 
заносять до  Індивідуального плану роботи викладача та її обліку (форма Н-
4.04у) на наступний навчальний рік. 

2.15 Окрема тема або змістовий модуль можуть бути перезараховані 

викладачем навчальної дисципліни за погодженням з гарантом освітньої 

програми на основі документу про результати неформальної освіти за умови 

їх тематичної відповідності. 
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