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ПОЛОЖЕННЯ  

про порядок визнання результатів навчання у Хмельницькому 

університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, здобутих 

шляхом неформальної та/або інформальної освіти  

 

Визнання результатів навчання у Хмельницькому університеті 

управління та права імені Леоніда Юзькова, отриманих у неформальній 

та/або інформальній освіті відбувається на основі Законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій, стандартів 

вищої освіти, Статуту Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова (далі – Університет), цього Положення, інших нормативно-

правових актів з питань вищої освіти, а також локальних актів Університету.  

1. Основні положення 

1.1. 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 (ОП) та не передбачає присудження визнаних 

державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися 

присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх 

кваліфікацій. Неформальна освіта може передбачати вивчення іноземних мов 

(із сертифікацією знань), навчання у рамках академічного партнерства з 

іншими закладами вищої освіти, підвищення кваліфікації у рамках 

професійних та короткострокових програм тощо. 

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. 

1.2. Основними цілями неформальної та інформальної освіти є 

забезпечення: 

підвищення якості освітніх послуг, які надаються Університетом; 

отримання професійного досвіду, додаткових фахових 

компетентностей здобувачами вищої освіти; 

конкурентоздатності випускників Університету на ринку праці; 

формування індивідуального досвіду здобувачів вищої освіти щодо 

моделей, форм набуття компетентностей за фахом; 

зміцнення інтелектуального потенціалу Університету на основі угод 

про співпрацю з іншими закладами вищої освіти, роботодавцями тощо. 

1.4. Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або 

інформальної освіти, визнаються в Університеті в порядку, визначеному 

законодавством. 

2. Порядок визнання результатів навчання 

2.1. Право на визнання результатів навчання, здобутих шляхом 

неформальної та/або інформальної освіти, поширюється на здобувачів усіх 

рівнів вищої освіти в Університеті. Здобувач має право звертатися про 

визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або 



інформальної освіти, протягом 2 років з дня отримання документа про 

проходження відповідного навчання. 

2.2. Процедура визнання результатів навчання, здобутих шляхом 

неформальної та/або інформальної освіти, передбачає:  

⎯  звернення здобувача вищої освіти про визнання результатів 

навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, та 

його документальне підтвердження; 

⎯  визначення викладачем можливості визнання та оцінювання 

результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної 

освіти; 

⎯  погодження визнання та оцінювання результатів навчання, здобутих 

шляхом неформальної та/або інформальної освіти; 

⎯  документування результатів навчання у разі їх визнання.  

2.3. Результати навчання можуть бути визнаними:  

⎯  за умови співставності компетентностей, результатів навчання із 

відповідною освітньою програмою;  

⎯  в межах кредитів, передбачених навчальним планом за відповідною 

освітньою програмою.  

2.4. У випадку, якщо обсяг здобутих у неформальній освіті кредитів 

ЄКТС (годин) складає 75 % і більше від обсягу вивчення навчальної 

дисципліни, викладач за погодженням із гарантом освітньої програми може 

прийняти рішення про зарахування усього обсягу навчальної дисципліни. У 

інших випадках викладач за погодженням із гарантом освітньої програми, 

може прийняти рішення про зарахування певної кількості балів у межах 

балів, передбачених за виконання самостійної роботи.   

2.5. Визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної 

та/або інформальної освіти, проводиться до початку семестрового контролю 

з відповідної навчальної дисципліни.  

2.6. Основні етапи визнання результатів навчання, здобутих шляхом 

неформальної та/або інформальної освіти:  



2.6.1. Здобувач вищої освіти письмово звертається про визнання 

результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної 

освіти, до викладача, який здійснює підсумковий семестровий контроль із 

відповідної навчальної дисципліни (Додаток А). До звернення обов’язково 

додаються оригінали документів (програми, силабуси, тематичні плани, 

сертифікати, свідоцтва тощо), які підтверджують отримані здобувачем 

результати навчання. У випадку позитивного рішення за зверненням, копії 

поданих документів разом із зверненням здобувача освіти передаються у 

навчальний відділ відповідного факультету і зберігаються в його особовій 

справі.  

2.6.2. Викладач на зверненні зазначає свою пропозицію щодо 

можливості визнання результатів навчання та виставлення певної кількості 

балів. Після цього звернення передається на погодження гаранту освітньої 

програми або декану відповідного факультету, або завідувачу кафедри, за 

якою закріплена навчальна дисципліна. Прийняте рішення доводиться 

викладачем до відома здобувача освіти та відображається у відповідних 

документах обліку успішності.  

2.7. У разі відмови визнання результатів навчання, здобутих шляхом 

неформальної та/або інформальної освіти, здобувач має право звернутися з 

апеляційною заявою до проректора з науково-педагогічної роботи 

Університету, який приймає обґрунтоване рішення про повне або часткове 

задоволення апеляції чи про залишення її без задоволення. Рішення 

проректора є остаточним та оскарженню не підлягає. 

3. Заключні положення 

3.1. Положення затверджується рішенням вченої ради Університету та 

вводиться в дію наказом ректора.  

3.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться рішенням вченої 

ради Університету та вводяться в дію наказом ректора. 



Додаток А 

 

ПІП, посада викладача дисципліни  

ПІП здобувача вищої освіти 

курс, назва спеціальності, факультету,  

на якому навчається   

 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу визнати результати навчання, здобутих мною шляхом 

_______________________________________________________________ та 

зарахувати бали з навчальної дисципліни __________________________. 

 

 

 

Дата         Підпис здобувача освіти 

 

 

Пропозиція викладача: ______________________________________________ 

 

Дата         Підпис викладача 

 

Погодження: _______________________________________________________ 

 

Дата         Підпис особи, яка погоджує 

 


