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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
та інформальній освіті в ЗВО “Український католицький університет” (далі - УКУ)
розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Закону України “Про
освіту”, Положення про освітній процес УКУ, Положення про академічну мобільність
УКУ та Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний
вибір освітніх дисциплін.
1.2. УКУ заохочує здобувачів вищої освіти до реалізації свого права на освіту впродовж
життя, шляхом поєднання різних видів освіти, зокрема формальної, неформальної та
інформальної та сприяє формуванню індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів.
1.3. Положення регулює умови та процес визнання та перезарахування результатів
неформальної та інформальної освіти в системі формальної вищої освіти.
1.4. У цьому Положенні терміни використовуються в такому значенні:
-

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, дослідницькою, громадською або іншою
діяльністю, життям у родині чи дозвіллям.

-

Результати навчання - знання, навички, уміння, цiнностi, способи мислення,
світогляд, судження, ставлення, iншi особистi якостi, набуті в процесі навчання,
виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити i виміряти
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та якi особа здатна продемонструвати пiсля завершення освiтньоi програми або
окремих освітніх компонентів.
-

Компетентність - динамiчна комбiнацiя знань, умінь, навичок, цінностей,
способiв мислення, світогляду, суджень, ставлень та iнших особистих якостей,
що визначає здатнiсть особи успiшно соціалізуватися, проводити професiйну
та/або подальшу освітню діяльність.

-

Кваліфікація – визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним
документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей
(результатів навчання).

-

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).

-

Професійна кваліфікація – це визнана кваліфікаційним центром, суб’єктом
освітньої діяльності, іншим уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним
документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей
(результатів навчання), що дозволяють виконувати певний вид роботи або
здійснювати професійну діяльність.

-

Перезарахування

результатів

навчання,

отриманих

у

неформальній

та

інформальній освіті – це процес визнання в системі формальної освіти знань,
умінь та інших компетентностей, набутих у неформальній чи інформальній
освіті.
1.5. Види неформальноi освiти: професiйнi курси/тренiнги, громадянська ocвітa, онлайносвіта, зокрема масові онлайн курси на відкритих платформах (МООС), професiйнi
стажування тощо.
2. ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ
ОСВІТИ
2.1. Право на визнання результатів навчання у неформальній або інформальній освіті
поширюється на здобувачів усіх рівнів вищої освіти.
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2.2. Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, відбувається із
врахуванням тематики, змісту та результатів навчання освітніх компонентів освітньої
програми, які входять до навчального плану.
2.3. Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті,
проводиться до початку семестру, в якому згідно з навчальним планом передбачено
освоєння освітнього компоненту, який може бути перезарахований.
2.3. Визнання поширюється на обов’язкові та на вибіркові освітні компоненти, окрім
кваліфікаційних (дипломних) робіт.
2.4. Освітній компонент може бути перезарахований як повністю, так і частково в межах
освітньої дисципліни (модуль, тема, активність, індивідуальне завдання тощо), що
передбачено в силабусі освітньої дисципліни.
2.5. УКУ може визнати результати навчання, отримані у неформальній та інформальній
освіті в обсязі не більше 10% від загального обсягу кредитів за освітньою програмою, за
якою навчається здобувач, i не більше 6 кредитів ECTS в навчальний рік.
2.6. Визнання та перезарахування результатів здійснюється на добровільній основі та
передбачає підтвердження того, що здобувач вищої освіти досяг результатів навчання,
передбачених освітньою програмою, за якою він навчається.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА
ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ
3.1. Для перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті,
здобувач подає на ім’я керівника програми:
3.1.1. Заяву (Додаток 1).
3.1.2. Копії документів, що підтверджують участь здобувача в програмі неформальної
освіти (сертифікати, дипломи, свідоцтва тощо та їх додатки (у випадку наявності)), які
підтверджують досягнення результатів навчання та/чи формування компетентностей.
3.1.3. Опис змісту та результатів навчання (наприклад, у формі силабусу).
3.1.4. Опис програми неформальної освіти, якщо можливо (запрошення, програма
заходу, інформаційне повідомлення тощо).
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3.2. Для перезарахування результатів навчання отриманих у інформальній освіті,
здобувач подає на ім’я керівника освітньої програми:
3.2.1. Заяву (Додаток 1).
3.2.2. Опис змісту та результатів інформальної освіти.
3.2.3. У випадку наявності, супроводжуючі копії документів, що демонструють
залучення здобувача до процесу навчання (самонавчання).
3.3. Заява про зарахування результатів неформальної та інформальної освіти подається
за 10 днів до початку семестру, в якому міститься освітній компонент, що може бути
перезарахований. Здобувач вищої освіти повинен бути ознайомлений із змістом,
завданнями та критеріями оцінювання з освітнього компоненту, що він бажає
перезарахувати (наприклад ознайомитися із силабусом освітньої дисципліни).
3.4. Керівник освітньої програм вивчає надані документи, за необхідністю залучаючи
викладачів освітніх компонентів, що можуть бути перезараховані чи інших викладачів з
відповідною кваліфікацією. У випадку заяви про перезарахування компонентів з циклу
Світоглядного Ядра, до прийняття рішення обов’язково залучається керівник Центру
Світоглядного Ядра та викладачі відповідних освітніх компонентів. За результатами
розгляду не пізніше, ніж через 5 робочих днів після отримання заяви, керівник освітньої
програм

письмово

повідомляє

здобувача

про

рішення

щодо

можливості

перезарахування у паперовій чи електронній формі.
3.5. У випадку, якщо подані документи не дозволяють встановити можливість визнання
результатів неформальної та інформальної освіти, здобувачеві може бути запропоновано
додаткова співбесіда, індивідуальне завдання, складання іспиту чи інша форма
оцінювання засвоєних результатів навчання відповідно до освітнього компоненту, що
може бути перезарахований. Таке оцінювання повинно відбуватися не пізніше 10
календарних днів від початку семестру, щоб у випадку відмови, здобувач міг відновити
навчання за освітнім компонентом, що планував перезарахувати.
3.6. За результатами вивчення справи та обговорень, керівник освітньої програми може
прийняти рішення про: повне визнання, часткове визнання, відмову від визнання
результатів

неформальної

та

інформальної

освіти.

3.6.1. Повне перезарахування можливе у випадку співпадіння отриманих результатів

Про порядок визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній та інформальній
освіті
Положення

Український католицький університет

Версія №1
Сторінок 8

Сторінка 6

Зміна №

Дата

навчання та/чи компетентностей із запланованими результатами навчання та/чи
компетентностями в освітніх компонентах та співпадіння за обсягом і змістом не менше,
ніж на 60%.
3.6.2. Часткове перезарахування можливе у тому випадку, коли співпадіння отриманих
результатів навчання та/чи компетентностей є меншим, ніж 60% і за деякими частинами
освітніх компонентів (модулі, розділи, теми. завдання тощо) необхідно додатково
проводити переатестацію. У цьому випадку перезарахування здійснюється за
результатами виконання індивідуального завдання, складеного іспиту або пройденої
співбесіди у терміни визначені в п.3.5 Положення
3.7. Підсумкова оцінка визначається згідно з документом здобувача, що підтверджує
участь у програмі неформальної освіти. У випадку її відсутності, або у випадку
зарахування результатів інформальної освіти, керівник програми разом із викладачем
освітнього компоненту, який планують перезарахувати проводить підсумкове
оцінювання, згідно з п.3.5 цього Положення та умовами Положення про порядок
оцінювання результатів здобувачів вищої освіти в УКУ. Якщо в результаті оцінювання
здобувач отримав менше 60 балів, то результати навчання отримані в неформальній та
інформальній освіті не визнаються.
3.8. Результат про перезарахування результатів неформальної та інформальної освіти чи
оцінювання, а також про відмову у визнанні, керівник освітньої програми оформляє у
вигляді рішення, що затверджується деканом факультету.
3.9. У випадку прийняття рішення про повне зарахування, перезараховані обов’язкові
дисципліни заносяться до відомості обліку успішності згідно із назвою дисципліни та
обсягом кредитів ECTS УКУ, а перезараховані вибіркові дисципліни заносяться до
відомості обліку успішності згідно із назвою дисципліни неформальної та інформальної
освіти, але обсягом кредитів ECTS передбаченого навчальною програмою УКУ.
Здобувач звільняється від вивчення перезарахованого освітнього компоненту в
поточному семестрі.
3.10. Якщо перезарахуванню підлягають окремі модулі, розділи, теми чи завдання –
результати оцінювання здобутків в неформальній та інформальній освіті в
обов’язковому порядку враховуються викладачем відповідно до балів, визначених
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Додаток 1
Керівнику освітньої програми
___(назва програми)_____
Українського католицького університету
___(ПІБ керівника ОП)___
студента ___ курсу, групи _____
_____(ПІБ студента)____

ЗАЯВА
Прошу визнати результати навчання, отримані мною у неформальній / інформальній
освіті, за освітнім компонентом навчального
плану_________________________________________________________________ .
Документи / завірені копії документів, що підтверджують отримання відповідних
результатів навчання
додаю:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________ ____________ (дата) (підпис)

З порядком визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та
інформальній освіті, ознайомлений
__________________
(підпис)

