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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про визнання результатів навчання, здобутих у 

неформальній та/або інформальній освіті (далі − Положення) розроблено 

відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної 

рамки кваліфікацій», Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку реалізації права на академічну мобільність», Наказу 

Міністерства освіти і науки України від 08.02.2022 р. № 130 «Про 

затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій перед вищій освіті 

результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної 

освіти», чинних Стандартiв вищої освiти України вiдповiдних рiвнiв та 

спецiальностей. 

1.2. Положення регламентує визнання в Українській академії друкарства 

(далі − Академія) здобувачам всіх рівнів вищої освіти академії (далі − 

Здобувачі) результатів навчання, здобутих шляхом 

неформальної/інформальної освіти. Положення також застосовується для 

зарахування результатів неформальної освіти за умови використання інших 

кредитних систем на основі здійснення експертного оцінювання і визнання 

навчальних досягнень, кваліфікацій Здобувача шляхом автоматичного 

трансферу кредитів з використанням європейського трансферу та 

накопичення кредитів ЄКТС і європейської системи переведення оцінок 

EGRACONS (Egracons Grade Conversion System) з врахуванням Методичних 

рекомендацiй щодо запровадження €вропейської кредитно�трансферної 

системи та її ключових компонентiв у вищих навчальних закладах (лист 

МОН Укра.і.ни вiд 26.02.2010 р. № 1/9-119). 

1.3. Академія, вiдповiдно до даного Положення, визнає результати 

неформального та/або iнформального навчання здобувачiв вищої освiти, якi: 

- здобувають вищу освiту в Академії за певною освiтньою програмою;  

- переводяться з iншого закладу вищої освiти до Академії;  

- переводяться з однiєї освiтньої програми на iншу в межах Академії;  



3 

- поновлюються до складу здобувачiв вищої освiти Академії;  

- беруть участь у програмах академiчної мобiльностi на територiї 

України чи за кордоном.  

1.4. Визнання Академією результатів неформального та/або 

інформального навчання здобувача - це комплекс процедур, що 

встановлюють їх відповідність результатам навчання, передбаченим 

відповідною освітньою програмою (результатам навчання певних освітніх 

компонентів або програмним результатам навчання), або певному рівню 

освіти, за підсумками чого приймається рішення про можливість зарахування 

особі певних освітніх компонентів (складових освітніх компонентів) 

відповідної освітньої програми (у тому числі, в рамках її вибіркової 

складової). 

1.5. Визнання Академією результатів неформального та/або 

інформального навчання здобувача передбачає такі процедури: 

- подання особою заяви щодо визнання; 

- ідентифікацію задекларованих у письмовій формі особою результатів 

неформального та/або інформального навчання, які підлягають 

оцінюванню; 

- оцінювання задекларованих результатів навчання здобувача; 

- прийняття рішення про визнання та зарахування здобувачу 

відповідних освітніх компонентів (складових освітніх компонентів) 

освітньої програми або відмову у визнанні. 

 1.6. У процесі визнання Академією результатів неформального та/або 

інформального навчання не підлягають розгляду документи, що 

підтверджують неформальне навчання та/або професійну, громадську чи 

іншу діяльність, видані на тимчасово окупованій території України або 

території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором 

або державою-окупантом. 

1.7. У рамках процедур визнання результатів неформального та/або 

інформального навчання не підлягають визнанню результати навчання, 
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визначені у професійних стандартах та/або стандартах, встановлених 

міжнародними конвенціями або договорами, стороною яких є Україна, для 

професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (для освітніх 

програм, за якими здійснюється підготовка фахівців відповідних професій), 

крім випадків передбачених відповідними конвенціями або договорами. 

1.8. Академія створює умови для забезпечення прав і можливостей 

осіб з особливими освітніми потребами для визнання результатів, здобутих 

шляхом неформальної та/або інформальної освіти, з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб. Пріоритетною є організація додаткового 

консультативного супроводу під час проходження всіх етапів процедури 

розгляду. 

 

2. ОСНОВІ ТЕРМІНИ І ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 

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.  

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.  

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.  

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (далі − 

ЄКТС) − система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, 
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підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 

мобільності здобувачів вищої освіти.  

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 

становить 30 годин. Кредити присвоюються Здобувачам після завершення 

необхідної навчальної діяльності та досягнення відповідних результатів 

навчання, що підтверджується належним оцінюванням.  

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). Кваліфікації за 

обсягом класифікуються на повні та часткові. Кваліфікація вважається 

повною в разі здобуття особою повного переліку компетентностей 

відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що визначені 

відповідним стандартом.  

Результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, 

погляди, цінності, інші особисті якості, які набуті в процесі навчання, 

виховання та розвитку, що можна ідентифікувати, спланувати, оцінити та 

виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої 

програми або окремих освітніх компонентів. Результати навчання та 

компетентності, необхідні для присудження освітніх та/або присвоєння 

професійних кваліфікацій, можуть досягатися та здобуватися у системі 

формальної, неформальної чи інформальної освіти.  

Засоби вимірювання результатів неформального чи інформального 

навчання − екзаменаційні білети, контрольні та тестові завдання, 

кваліфікаційні пробні роботи, інструменти, обладнання, матеріали та інші 

засоби відповідно до рівня кваліфікації та технологічних вимог.  
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Перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній 

освіті – це процес визнання в системі формальної освіти знань, умінь та 

інших компетентностей, набутих у неформальній чи інформальній освіті. 

 

3. ПРАВИЛА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ЗДОБУТИХ 

ШЛЯХОМ НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА/АБО ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

3.1. Право на визнання результатів навчання у неформальній або 

інформальній освіті поширюється на здобувачів усіх рівнів вищої освіти.  

3.2. Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або 

інформальній освіті, передбачає підтвердження досягнутих здобувачем  

результатів навчання, передбачених освітньою програмою, за якою він/вона 

навчається.  

3.3. Перезарахуванню можуть підлягати результати навчання шляхом 

неформальної освіти, що за тематикою, обсягом вивчення та змістом 

відповідають як навчальній дисципліні в цілому, так і її окремому розділу, 

темі (темам), індивідуальному завданню (курсовій роботі, курсовому 

проекту, контрольній роботі тощо), які передбачені робочою програмою 

(силабусом) даної навчальної дисципліни.  

3.4. Загальний обсяг освітніх компонентів освітньої програми, що 

зараховуються здобувачу за підсумками визнання результатів неформального 

та/або інформального навчання, не може перевищувати 25 відсотків 

відповідної освітньої програми (для спеціальностей галузі знань 12 

«Інформаційні технології» не може перевищувати 35 відсотків відповідної 

освітньої програми). 

3.5. Здобувач не може бути звільненим від атестації за підсумками 

визнання результатів неформального та/або інформального навчання. 

3.6. Не здiйснюється визнання результатiв навчання, отриманих у 

неформальнiй та/або iнформальнiй освiтi, якi здобутi до початку навчання на 

цьому рiвнi вищої освiти або здобутi у перiод формального навчання на 

попередньому рівні вищої освіти. 
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4. ПРОЦЕДУРА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НЕФОРМАЛЬНОГО ТА/АБО ІНФОРМАЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

4.1. Для зарахування результатів навчання, отриманих у неформальній 

та/або інформальній освіті, Здобувач звертається із заявою на ім’я декана 

факультету / завідувача аспірантури з проханням про визнання результатів 

навчання (Додаток 1). До заяви додаються документи (сертифікати, 

свідоцтва, дипломи тощо), які визначають тематику, обсяги та перелік 

результатів навчання, набутих під час неформального навчання, а також 

результати контролю (у разі їх наявності).  

4.2. Заяву про зарахування результатів неформальної освіти з 

навчальних дисциплін здобувач подає протягом перших 10 робочих днів від 

початку семестру задля того, щоб у випадку відмови у їх зарахуванні він мав 

би можливість пройти підготовку з відповідної дисципліни у повному обсязі. 

4.3. Деканат факультету / завідувач аспірантури надає консультативну 

допомогу заявникам щодо заповнення заяви/декларації про попереднє 

навчання, зокрема, щодо опису результатів неформального та/або 

інформального навчання для їх подальшого співставлення з результатами 

навчання, передбаченими відповідною освітньою програмою, або певним 

рівнем освіти. 

4.4. За розпорядженням декана факультету / завідувача аспірантури 

створюється фахова комісія (ФК), яка визначає можливість, форми та строки 

проведення атестації для визнання результатів навчання, які були набуті у 

неформальній та/або інформальній освіті. До складу фахової комісії входять 

(не менше 3-х осіб): 

- завідувач випускової кафедри 

- гарант освітньої програми, на якій навчається здобувач;  

- науково-педагогічний працівник, відповідальний за освітній 

компонент, що пропонується до зарахування 

- як правило, науковий керівник здобувача (для здобувачів ступеня 

доктор філософії 
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4.5. ФК здійснює аналіз достатності інформації щодо здобутого 

заявником попереднього досвіду та результатів неформального та/або 

інформального навчання заявника та перевірку наданої заявником 

інформації.  

4.6. Для підтвердження або уточнення необхідної інформації ФК має 

право ініціювати направлення запитів (за підписом проректора – 

відповідального за організацію освітнього процесу) до зазначених у 

заяві/декларації про попереднє навчання суб’єктів, які здійснювали 

неформальне навчання або де здійснювалася професійна, громадська або 

інша діяльність, під час якої заявником здобувались результати 

неформального та/або інформального навчання. Відповіді зазначених 

суб’єктів приймаються до розгляду як додаткові документи (матеріали), які 

засвідчують наведену заявником інформацію. 

4.7. Строк розгляду заяви та прийняття рішення про 

можливість/неможливість проводити подальші процедури визнання на основі 

наданої заявником інформації становить не більше десяти робочих днів. У 

разі направлення запитів про підтвердження або уточнення необхідної 

інформації строк розгляду заяви продовжується до отримання зазначеної 

інформації та її опрацювання ФК, про що в обов’язковому порядку 

повідомляється заявнику. Розпорядник інформації має надати відповідь на 

запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. 

Якщо відповідь на інформацію не надходить в зазначений термін – вона 

вважається неможливою для подальшої процедури визнання. 

4.8. Якщо інформація, наведена у заяві/декларації про попереднє 

навчання, та додаткові документи, надані заявником та/або суб'єктом 

(суб'єктами) неформального та/або інформального навчання, не дозволяють 

ідентифікувати результати неформального та/або інформального навчання 

заявника для їх подальшого співставлення з результатами навчання, 

передбаченими відповідною освітньою програмою, або наведена у декларації 

про попереднє навчання інформація щодо неформального навчання або 

досвіду діяльності заявника не підтверджується, заклад освіти (наукова 
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установа) повертає документи заявнику без подальшого розгляду із 

зазначенням підстав прийняття такого рішення. 

Оскарження такого рішення здійснюється відповідно до Положення 

про вирішення конфліктних ситуацій.  

4.9. Заявник має право повторно подати на розгляд заяву про визнання 

результатів неформального та/або інформального навчання та декларацію, 

що містить уточнену інформацію, та додаткові документи, що її 

підтверджують і дозволяють ідентифікувати результати неформального 

та/або інформального навчання заявника. 

4.10. На підставі інформації, що міститься у заяві/декларації про 

попереднє навчання та наданих документах, ФК здійснює співставлення 

результатів неформального та/або інформального навчання заявника з 

результатами навчання, передбаченими відповідною освітньою програмою, 

визначає їх змістову відповідність. 

4.11. За результатами співставлення ФК приймає рішення щодо 

відповідності/невідповідності задекларованих результатів неформального 

та/або інформального навчання заявника певним результатам навчання, 

передбаченим обов'язковою складовою освітньої програми, та ідентифікує 

результати навчання, які підлягають оцінюванню. 

4.12. У випадку невідповідності задекларованих результатів 

неформального та/або інформального навчання заявника результатам 

навчання, передбаченим обов'язковою складовою освітньої програми освіти 

(наукової установи), ФК розглядає можливість визнання таких результатів 

навчання в рамках вибіркової складової освітньої програми, за якою 

навчається заявник. Обов'язковою умовою визнання результатів 

неформального та/або інформального навчання заявника в рамках вибіркової 

складової освітньої програми є відповідність цих результатів навчання рівню 

освіти, на якому реалізується освітня програма. 

4.13. Прийняття рішення про визнання результатів неформального 

та/або інформального навчання заявника здійснюється ФК за підсумками їх 

оцінювання. Методи, зміст та обсяг оцінювання результатів навчання 
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заявника повинні забезпечувати оцінювання усіх змістових складових 

відповідного (відповідних) результату (результатів) навчання (змістову 

валідність). 

4.14. Для оцінювання результатів неформального та/або інформального 

навчання заявника ФК визначає обсяг матеріалу, що виноситься до 

контрольних заходів, форми контрольних заходів та критерії оцінювання цих 

результатів навчання з урахуванням їх змісту та можливої специфіки 

відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Українській 

академії друкарства» та робочих програм навчальних дисциплін (силабусів). 

4.15. Заявнику надається можливість ознайомитися з робочою 

програмою навчальної дисципліни та переліком питань, які виносяться на 

підсумкове оцінювання. Якщо робочою навчальною програмою передбачено 

виконання письмової роботи з даної дисципліни (курсової роботи, курсового 

проекту, тощо), то здобувача ознайомлюють із переліком тем письмової 

роботи. Також здобувача ознайомлюють з критеріями оцінювання та 

правилами оскарження результатів. Термін підготовки до контрольного 

заходу становить до 10 робочих днів, але не менше ніж 5 робочих днів (з 

кожної навчальної дисципліни/освітнього компонента). Термін підготовки 

обговорюється зі здобувачем. 

4.16. За результатами проведення контрольних заходів ФК приймає 

одне з рішень:  

- визнати результати, набуті під час неформальної/інформальної освіти 

та зарахувати їх як оцінку семестрового контролю з відповідної навчальної 

дисципліни/освітнього компонента; 

 - визнати результати, набуті під час неформальної/інформальної освіти 

та зарахувати їх як поточний контроль з відповідної складової (теми, 

декількох тем) навчальної дисципліни/освітнього компонента; 

 - не визнавати результати, набуті під час неформальної/ інформальної 

освіти; 

4.17. ФК приймає рішення про зарахування заявнику певного 

освітнього компонента освітньої програми, якщо за підсумками контрольних 
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заходів з визнання результатів неформального та/або інформального 

навчання визнаються усі результати навчання, передбачені цим освітнім 

компонентом. У такому випадку заявнику зараховується кількість кредитів 

ЄКТС, що відповідає певному освітньому компоненту згідно з освітньою 

програмою. Здобувач звільняється від вивчення зарахованої навчальної 

дисципліни/освітнього компонента. Оцінка за таким освітнім компонентом 

визначається за підсумками вимірювання визнаних результатів навчання. 

4.18. Якщо за підсумками контрольних заходів з визнання 

результатів неформального та/або інформального навчання визнається тільки 

частина результатів навчання, передбачених певним освітнім компонентом, 

заявнику зараховуються окремі види навчальної роботи за таким освітнім 

компонентом. Здобувач звільняється від виконання відповідних завдань, 

отримуючи за них максимальний бал, а результати атестацiї з неформальної 

освiти відповідно до рішення ФК в обов'язковому порядку враховуються 

викладачем при визначенi пiдсумкової оцiнки за результатом вивчення 

навчальної дисциплiни. 

4.19. Якщо за результатами контрольного заходу здобувач отримав 

менше 60 балів, то результати навчання, набуті у неформальній / 

інформальній освіті не визнаються. 

4.20. У разі наявності в силабусі (робочій програмі) навчальної 

дисципліни / освітнього компонента рекомендацій щодо можливості 

проходження визначеного онлайн-курсу чи іншого елементу неформальної 

освіти, додаткова валідація результатів неформального навчання не потрібна. 

Підсумковий та поточний контролі з відповідної дисципліни здійснюються 

відповідно до політики навчальної дисципліни та системи оцінювання 

результатів навчання 

4.21. За наявності сертифікату з іноземної мови на рівні В2 та вище 

дисципліна «Іноземна мова», «Іноземна мова за фаховим спрямуванням», 

«Практикум з іноземної мови», «Іноземна мова наукової діяльності» 

обов’язкової частини навчальних планів усіх спеціальностей усіх рівнів 

освіти перезараховується з максимальною оцінкою.  
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4.22. За підсумками роботи ФК складає протокол (додаток 2), який 

містить результати контрольних заходів та висновок стосовно визнання / 

часткового визнання / не визнання результатів навчання, отриманих під час 

неформальної та/або інформальної освіти. 

 

5. ПРОЦЕДУРА ОСКАРЖЕННЯ РОЗГЛЯДУ ТА ВИЗНАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ, ЗДОБУТИХ ШЛЯХОМ НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА / АБО 

ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ  

3.1. На будь-якому етапі розгляду звернення здобувача вищої освіти 

щодо визнання результатів, здобутих у неформальній та / або інформальній 

освіті, заявник має право на оскарження результатів розгляду.  

3.2. Процедура оскарження розгляду на визнання результатів, здобутих 

шляхом неформальної/ інформальної освіти відбувається відповідно до 

Положення про вирішення конфліктних ситуацій. 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження та 

оприлюднюється на офіційному вебсайті Академії.  

6.2. Положення підлягає перегляду та оновленню відповідно до змін 

нормативно-правових актів України у сфері вищої освіти.  

6.3. Зміни та доповнення до Положення розглядаються і затверджуються 

Вченою радою Академії 
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ДОДАТОК 1  

Декану факультету / завідувачу аспірантури  

        

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  
 

Здобувача вищої освіти освітньої програми  

        
   Назва освітньої програми 

 

першого (бакалаврського) / другого 

(магістерського) / третього (освітньо-

наукового) рівня  
 

спеціальності____________________________ 

   Назва спеціальності 
 

        

       Власне ім’я, по батькові, ПРІЗВИЩЕ здобувача 

 

 

ЗАЯВА / ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАВЧАННЯ 

 

Прошу розглянути моє звернення щодо визнання результатів, здобутих шляхом 

неформальної та / або інформальної освіти під участі в такому заході (назва)   

              

Опис результатів неформального та/або інформального навчання, щодо визнання 

яких подається заява          

             

             

             

              

Інформація про суб’єкта, який здійснював неформальне навчання або з яким 

пов’язана професійна, громадська або інша діяльність (за наявності), під час якої 

здобувались відповідні результати навчання:        

             

              

Інформація про попереднє навчання та досвід діяльності, під час яких здобувались 

результати неформального та/або інформального навчання, зокрема, періоди 

неформального та/або інформального навчання та/або відповідної діяльності (за 

наявності):             

             

              

На основі супровідних документів (диплом, сертифікат, свідоцтво тощо 

(зазначають повний перелік) прошу визначити відповідність здобутих результатів тим, які 

передбачені освітньою програмою університету.  

Документи додаю _______________________________________________________. 

              
 

_________________                                                            _________________
 

         Дата подання заяви:                                                                                                                 Підпис здобувача 
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ДОДАТОК 2 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

вiд ____________________ 

 

1. Пiдстави для розгляду питання про визнання результатiв навчання здобутих у 

неформальнiй та iнформальнiй освiтi: _____________________________________________
 

заява здобувача (ПІБ)
 

Галузь знань: __________________________________________________________ 

 

Спецiальнiсть: _________________________________________________________ 

 

Чи поданi заявником документи у повному обсязi? (так/нi) ____________________ 

_____________________________________________________________________________
 

(iнформацiя про вiдсутнiсть обов'язкових для подання документiв) 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рiшення про проведення атестацiї або повернення документiв без розгляду:  

_____________________________________________________________________________
 

(змiст прийнятого рiшення) 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Фахова комiсiя з атестацiї затверджена: ________________________________
 

(дата i номер наказу/розпорядження)
  

Члени комісії (прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3. Результати атестацiї 

Форма атестації Зараховані освітні 

компоненти, форми 

атестації 

Зараховані кредити Оцінка  

(к-сть балів за 

шкалою ЄКТС) 

    

    

    

 

4. Підписи голови та членів комісії: 

_______________________________________________________________________ 

 

 

З рішенням ознайомлений 

 

________________                 ___________________            _____________________
 

(дата)         (підпис заявника)           (прізвище, ініціали заявника)
 


