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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про визнання результатів неформальної та інформальної 

освіти (далі – Положення) в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини 

НАН України (далі – Інститут) розроблено на підставі:  

- Закону України «Про освіту», ст.8. від 5.09.2017р № 2145-VIII у редакції від 

16.11.2020р., який регламентує визнання державою поряд із формальною 

освітою, права на неформальну та інформальну освіту впродовж життя та 

створення умов для розвитку суб'єктів освітньої діяльності, що надають 

відповідні освітні послуги, а також заохочує до здобуття освіти всіх видів. 

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. Результати 

навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної освіти, 

визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному 

законодавством. 

- Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. №266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти». 

- Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. №800 «Деякі 

питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників». 

- Постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 р. №302 «Про 

затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку 

фахівців у сфері охорони здоров'я». 

- Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 «Про 

затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)». 

- Інших нормативно-правових актів у галузі вищої освіти. 

1.2. 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, 

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. 



Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або 

інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, 

визначеному законодавством. 

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. 

1.3. До видів неформальної освіти відносять: 

- професійно спрямовані й загальнокультурні курси навчання в центрах 

освіти, на різних курсах інтенсивного навчання, семінарах, майстер-класах; 

- форма програм неакадемічних обмінів, стажувань, короткотермінових 

курсів, конференцій, семінарів, олімпіад, практичних занять, літніх чи 

зимових шкіл, бізнес-шкіл, тренінгів, курсів тощо. 

1.4. Ознаки неформальної освіти: 

- здобуття компетентностей для задоволення освітніх особистісних потреб, 

не регламентованих місцем здобуття, терміном та формою навчання, 

заходами державної атестації; 

- освіта інституціолізована, цілеспрямована та спланована суб'єктом 

освітньої діяльності і є додатковою, альтернативною та/або доповняльною до 

формальної освіти; 

- не має вікових, професійних чи інтелектуальних обмежень щодо учасників, 

нерідко не обмежується часовими рамками, може бути короткотерміновою і 

невеликої або великої інтенсивності. 

Головна ознака неформальної освіти – добровільність і щирий інтерес 

до предмету навчання. 

1.5. До видів інформальної освіти відносять: 

- індивідуальну пізнавальну діяльність, що супроводжує повсякденне життя, 

реалізується за рахунок власної активності в оточуючому культурно-

освітньому середовищі, при цьому людина перетворює освітні потенціали 

суспільства в дієві чинники свого розвитку; 

- спілкування, читання, відвідування установ культури, подорожі, засоби 

масової інформації тощо; 

-цілеспрямована і спланована, але не має академічних рамок, тобто менше 

організована, ніж формальна і неформальна освіта. 

1.6. Типи кваліфікаційного підтвердження за навчанням в неформальній 

освіті: 

- навчання із сертифікацією (за міжнародними стандартами оцінювання), 

наприклад, знань іноземних мов; 

- навчання в рамках академічного співробітництва з закладами вищої освіти-

партнерами; 



- короткострокові курс направлені на підвищення кваліфікації через 

неформальну освіту за різними напрямками. 

1.7. Неформальна та інформальна освіта учасників освітнього процесу може 

здійснюватися на підставі міжурядових угод про співробітництво в галузі 

освітніх програм та проєктів, угод про співробітництво між закладами вищої 

освіти України або їх структурними підрозділами на підставі узгоджених 

навчальних планів, особистої ініціативи учасників освітнього процесу та 

інших механізмів. 

1.8. Заклади вищої освіти чи організації, що займаються неформальною 

освітою, зазвичай, не присуджують кваліфікацій і не провадять формального 

оцінювання навчальних досягнень учасників. 

Положення регламентує діяльність Інституту щодо організації та 

визнання результатів неформальної та інформальної освіти на всіх рівнях 

освіти. 

 

2. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ 

ОСВІТИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ІНСТИТУТУ 

2.1. Основні цілі: 

- професійний розвиток учасників освітнього процесу; 

- підвищення якості освітніх послуг, які надаються Інститутом; 

- підвищення ефективності наукових досліджень; 

- залучення широкого кола стейкхолдерів; 

- залучення до освітнього процесу практиків; 

- підвищення конкурентоспроможності випускників Інституту на ринку 

освітніх послуг та праці; 

- збагачення індивідуального досвіду учасників освітнього процесу щодо 

інших моделей створення та поширення знань; 

- встановлення та поглиблення як внутрішніх так і зовнішніх зв'язків; 

- інші цілі. 

2.2. Основні завдання: 

- удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей; 

- підвищення рівня володіння іноземними мовами та крос-культурними 

комунікаціями; 

- підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки; 

- проведення досліджень з використанням сучасного обладнання і 

технологій, опанування новітніми методами дослідження та викладання; 

- формування та розвиток цифрової, управлінської, комунікаційної, 

інклюзивної, мовленнєвої компетентностей; 



- формування життєвих і робочих навиків, спрямованих на соціальний або 

культурний розвиток; 

- інші завдання. 

 

3. КЛАСИФІКАЦІЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ 

ОСВІТИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

3.1. Неформальна та інформальна освіта учасників освітнього процесу може 

здійснюватись на підставі угод про співробітництво в галузі освіти, програм 

та проектів, особистої ініціативи учасників освітнього процесу та інших 

механізмів. 

3.2. Види неформальної освіти: 

- професійні курси/тренінги – це тренінги та/чи семінари з підвищення 

кваліфікацій та/чи здобуття нових навичок. Як правило, професійні курси 

проводяться в короткі періоди та в умовах «коворкінг простору». За цільовою 

аудиторією, професійні курси можуть поділятися на корпоративні 

(відшкодування витрат за рахунок бізнес партнера) та індивідуальні 

(відшкодування витрат за рахунок слухача курсів); 

- громадська освіта – проекти, які направлені на широкі верстви населення, 

особливо молодь, виконувати свою роль як активних громадян. Такий тип 

навчання покликаний культивування чесноти, знання і навички, необхідні 

для участі у політичному та соціальному житті. При цьому громадянська 

освіта включає в себе неформальні соціальні інститути (сім'ї, громади, 

бібліотеки, церкви, громадські організації, профспілки, спортивні команди, 

виборчі кампанії, ЗМІ тощо); 

- онлайн освіта – це інтернет-курс з великомасштабною інтерактивною 

участю та відкритим доступом через мережу Інтернет як самих слухачів, так і 

спікерів. На додаток до традиційних матеріалів навчального курсу, такі як 

відео, читання, і домашніх завдань, онлайн освіти надає можливість 

використання інтерактивного форуму користувачів, які допомагають 

створити спільноту студентів, викладачів та стейкхолдерів. Така форма 

розрахована на слухачів різних попередніх рівнів підготовки - як новачків, 

так і досвідчених фахівців; 

- професійне навчання/стажування – навчання безпосередньо на робочому 

місці під керівництвом відповідальної особи після теоретичної підготовки 

або одночасно з нею з метою практичного оволодіння спеціальністю, 

адаптації до об'єктів обслуговування та керування, набуття навичок 

швидкого орієнтування на робочому місці та інших прийомів роботи; 



- мотиваційні лекції – навчання яке базується на представлені кращих 

практик та досягнень спікера, дискусіях щодо практичного застосування 

набутих під час навчання навичок. 

3.3.Типи професійних кваліфікацій, отримуваних за межами формальної 

освіти: 

- навчання із сертифікацією (за міжнародними стандартами оцінювання) 

знань іноземних мов (IELTS, TOEFL, PEARSON, TestDaF, DELF, DALF та 

інші); 

- коротко- та середньострокові курси, направлені на підвищення кваліфікації 

через формальну і/або неформальну освіту за різними напрямками із видачею 

відповідних сертифікатів. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА 

ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

4.1. До участі у програмах неформальної та інформальної освіти 

допускаються здобувачі освітнього ступеня доктора філософії. 

4.2. До неформальної та інформальної освіти долучаються виключно за 

власним бажанням як здобувачі вищої освіти так і охочі з числа 

стейкхолдерів Інституту. Учасники освітнього процесу з урахуванням 

результатів самооцінки та/або вхідного тестування компетентностей та 

професійних потреб самостійно обирають форми, види, напрями, суб'єктів 

надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації. 

4.3. До участі в організації неформальної та інформальної освіти Інститут 

може широко залучати представників роботодавців, професійних тренерів, 

викладачів інших закладів вищої освіти, лекторів, стейкхолдерів. 

4.4. Етапи, тривалість та зміст навчання визначаються укладачами курсів та 

тренінгів. Організації неформальної та інформальної освіти для учасників 

тренінгів та курсів може відбуватись й поза графіком навчального процесу. 

4.5. Здобувач може долучитися до вивчення додаткових дисциплін поза 

нормативним об’ємом (25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, 

передбачених ОНП) із списку вибіркових, які представлені у діючих 

освітньо-наукових програмах Інституту. Це відбувається у разі, якщо ця/ці 

дисципліна(ни) є у навчальному плані на поточний навчальний рік. У цьому 

випадку результат вивчення додаткових вибіркових дисциплін зараховується, 

як елемент неформальної освіти. 

 

5. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА 

ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

5.1. Інформаційне забезпечення здійснюється шляхом: 



- донесення інформації аспірантам, докторантам та стейкхолдерам Інституту 

про організацію різноманітних тренінгів, курсів, воркшопів, лекцій та інших 

освітніх заходів в ромках неформальної та інформальної освіти; 

- розміщення відповідної інформації на веб-сайті Інституту та соціальних 

мережах; 

- поширення роздаткових матеріалів. 

5.2. Організатор неформальної та інформальної освіти: 

- відповідає за інформаційну та поліграфічну підтримку проектів; 

- забезпечує технічний супровід. 

5.3. Кожен структурний підрозділ, який бере участь у програмах 

неформальної та інформальної освіти, подає до керівництва пропозиції щодо 

участі у курсах, тренінгах та інших заходах, як організатор чи безпосередній 

учасник, сприяє поширенню інформації серед потенційних споживачів та 

партнерів освітньої послуги. 

 

6. ВИЗНАННЯ ТА ЗАРАХУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧІВ 

6.1. Право на визнання результатів навчання у неформальній освіти 

поширюється на здобувачів усіх рівнів вищої освіти (аспіранти, докторанти).  

6.2. Неформальна освіта здійснюється виключно за власним бажанням 

здобувачів вищої освіти. Учасники освітнього процесу з урахуванням 

результатів самооцінки компетентностей і професійних потреб самостійно 

обирають конкретні форми, види, напрями та суб'єкти надання освітніх 

послуг у сфері неформальної освіти.  

6.3. Інститут використовує визнання результатів навчання у неформальній 

освіті для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої 

освіти.  

6.4. Визнання результатів навчання, здобутих у неформальній освіті, 

поширюється на вибіркові компоненти освітньої програми із 

запропонованого освітньою програмою списку освітніх компонент. Визнання 

результатів неформальній освіті відбувається до початку вивчення вибіркової 

навчальної дисципліни. 

6.5. Визнання та зарахування результатів неформальної освіти передбачає 

наступні етапи:  

6.5.1. Здобувач вищої освіти звертається із заявою (Додаток 1) на ім'я 

директора Інституту з клопотанням про визнання результатів навчання, 

набутих у неформальній освіті із зазначенням, на зарахування яких саме 

результатів навчання він претендує: вказуються назва дисципліни, конкретні 



розділи, теми, види робіт тощо. Заява має бути завізована науковим 

керівником або особою, яка відповідає за роботу з 

аспірантами/докторантами.  

6.5.2. До заяви здобувач надає підтверджуючі документи (дипломи, 

сертифікати, свідоцтва, програми, результати поточного та підсумкового 

контролю тощо), які визначають тематику, обсяги та терміни навчання.  

6.5.3. Директор наказом створює Предметну комісію, до складу якої 

входять гарант відповідної освітньої програми; особа, яка відповідає за 

роботу з аспірантами/докторантами; науково-педагогічні працівники, які 

викладають дисципліну, за якою планується зарахування результатів 

неформальної освіти.  

6.5.4.Предметна комісії приймає рішення щодо відповідності результатів 

навчання, здобутих у неформальній освіті, програмним результатам ОНП з 

відповідної спеціальності та можливості їх зарахування (обсяг, кількість 

годин/кредитів, бали тощо) при вивченні конкретної навчальної дисципліни. 

6.5.5. У результаті роботи Предметної комісії можуть бути прийняті такі 

рішення:  

- визнати набуті компетентності, зарахувати результати навчання, здобуті у 

неформальній освіті у повному обсязі, визначити кількість годин/кредитів і 

оцінити відповідними балами;  

- зарахувати результати навчання, здобуті у неформальній освіті, частково 

(вказуються певні розділи, теми, модулі, види робіт тощо) і оцінити їх 

відповідними балами;  

- відмовити у визнанні результатів навчання, здобутих у неформальній освіті, 

як таких, що не відповідають заявленим у робочій програмі відповідної 

дисципліни. 

6.5.6. Зарахування або не зарахування результатів неформальної освіти 

має відбутися протягом 10 робочих днів від подання заяви здобувачем вищої 

освіти.  

6.5.7. За результатами розгляду питання про зарахування результатів 

неформальної освіти Предметна комісія складає протокол (Додаток 2).  

6.5.8. У разі визнання результатів навчання, здобутих у неформальній 

освіті, аспірант звільняється від відвідування занять з відповідної навчальної 

дисципліни повністю або при вивченні зарахованих йому тем чи видів 

роботи. Зараховані кредити і виставлені бали викладач навчальної 

дисципліни враховує при проведенні підсумкового контролю. 

6.7. Здобувач третього освітньо-наукового рівня, який поза межами освітньо-

наукової програми удосконалив володіння англійською мовою до рівня С1-

С2 та отримав дійсний сертифікат Test of English as a Foreign Language 

(TOEFL), або International English Language Testing System (IELTS), або 

Cambridge English Language Assessment (CAE, CPE), Pearson Language Tests 

(PTE Academic) або інший міжнародний сертифікат рівня С1-С2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, направляє заяву особі, 



яка відповідає за роботу з аспірантами/докторантами (Додаток 3). Заява з 

відповідною візою направляється на кафедру іноземних мов, завідувачем 

кафедри перезараховується навчальна дисципліна з іноземної мови з 

максимально високим балом за 200-бальною шкалою ЄКТС. До 

індивідуального навчального плану здобувача вноситься запис про 

перезарахування навчальної дисципліни, що засвідчується підписом особи, 

яка відповідає за роботу з аспірантами/докторантами. Здобувач має право на 

використання вивільненого обсягу навчального навантаження для здобуття 

інших компетентностей.  

6.8. Участь здобувача у Всеукраїнській або Міжнародній науковій 

конференції, конгресі, з'їзді, симпозіумі за напрямом його дисертаційного 

дослідження зараховується (за наявності Сертифіката учасника) здобувачу на 

щорічній атестації аспірантів як додатковий показник успішності виконання 

здобувачем наукової складової освітньо-наукової програми (ОНП).  

7. ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ 

ОСВІТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИТУТУ 

7.1. Результати неформальної та інформальної освіти науково-педагогічних 

працівників Інституту, зокрема результати підвищення кваліфікації, 

стажування тощо визнаються рішенням вченої ради Інституту.  

7.2. Науково-педагогічний працівник протягом одного місяця після 

завершення неформальної та/або інформальної освіти подає на ім’я голови 

вченої ради Інституту клопотання про визнання результатів такої освіти та 

документ(ти), що підтверджує цей факт.  

7.3. У разі проходження інформальної освіти (самоосвіти) замість документа 

про освіту подається звіт про результати такої освіти або творча робота, 

персональне розроблення електронного освітнього ресурсу, що виконані в 

процесі (за результатами) інформальної освіти та оприлюднені на вебсайті 

Інституту та/або в електронному портфоліо науково-педагогічного 

працівника (у разі наявності). 

7.4. Для визнання результатів неформальної та інформальної освіти вчена 

рада Інституту заслуховує звіт науково-педагогічного працівника щодо 

змісту проходження такої освіти та повинна прийняти рішення про:  

- визнання результатів неформальної та інформальної освіти;  

- невизнання результатів неформальної та інформальної освіти.  

7.5. Порядок визнання результатів неформальної та/або інформальної освіти 

науково-педагогічних працівників встановлюється вченою радою Інституту. 

7.6. Результати інформальної освіти можуть бути визнані як підвищення 

кваліфікації науково-педагогічного працівника, але не більше 30 годин або 

одного кредиту ЄКТС на рік.  



7.7. Підсумком визнання результатів неформальної освіти, зокрема 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у суб'єктів 

підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації (є 

освітнім провайдером) або провадять освітню діяльність за акредитованою 

освітньою програмою, може бути присвоєння їм повних та/або часткових 

професійних та/або освітніх кваліфікацій у встановленому законодавством 

порядку.  

7.8. Результати безперервного професійного розвитку працівників Інституту 

в системі формальної, неформальної та інформальної освіти мають 

обов'язково враховуватися під час їхньої атестації для присвоєння або 

підтвердження кваліфікаційної категорії, присвоєння вченого звання, участі в 

конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників 

тощо.  

8.  ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙ 

8.1.У разі негативного висновку Предметної комісії щодо визнання 

результатів навчання, набутих під час неформальної освіти, здобувач має 

право звернутися з апеляційною заявою до директора Інституту (Додаток 4).  

8.2. Відповідно до рішення директора створюється апеляційна комісія у 

складі заступника директора з наукової роботи; особи, яка відповідає за 

роботу з аспірантами/докторантами; науково-педагогічних працівників, які є 

фахівцями відповідного профілю та не входили до Предметної комісії, що 

попередньо працювала; представника Ради молодих вчених.  

8.3. Апеляційна комісія за результатами розгляду, протягом 10 робочих днів з 

дня подання апеляції, приймає рішення про повне або часткове задоволення 

скарги чи про залишення поданої скарги без задоволення (Додатки 5-6 

протоколів засідання апеляційної комісії).  

8.4. Рішення апеляційної комісії є остаточним.  

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

9.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження вченою 

радою Інституту. 

9.2. У випадку внесення змін або доповнень у державні нормативно-правові 

документи, що регламентують питання цього Положення, відповідні пункти 

Положення втрачають свою чинність і вступають у дію внесені зміни. 

9.3. Зміни до Положення пропонуються структурними підрозділами 

Інституту, гарантами освітніх програм, Радою молодих вчених; науково-

педагогічними працівниками. Зміни обговорюються на засіданні освітньо-

наукової секції, затверджуються та вводяться в дію наказом директора. 

9.4. При затвердженні нової редакції Положення попередня редакція втрачає 

чинність. 



 

ДОДАТОК 1 

(Зразок заяви) 

Директору ІПКіК НАН України 

д.б.н., професору Петренку О.Ю. 

здобувача ступеню доктора 

філософії, ОНП _____________ 

Курс_______________________ 

___________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача 

вищої освіти) 

 

ЗАЯВА 

Прошу визнати та зарахувати результати навчання, отримані мною у 

неформальній (інформальній) освіті навчальної дисципліни 

________________________(назва дисципліни), кількість кредитів ЄКТС___, 

тема (розділ теми)__________________________________________________, 

або зарахувати, як індивідуальна/практична робота за темою_____________. 

__________________________________________________________________ 

оцінка______. 

Результати навчання отримані мною під час вивчення 

__________________________________________________________________ 

(он-лайн або очного курсу, у т.ч. курсу іноземної мови; стажуванні, участі у програмі 

неакадемічних обмінів; участі у конференції, конкурсі, олімпіаді, тренінгу, семінарі, 

майстер-класі, бізнес-школі тощо) 

Копії документів, що підтверджують результати участі здобувача у 

заходах неформальної освіти додаються: 

_______________________________________________________________ 

(свідоцтво, диплом, сертифікат тощо) 

_______________________________________________________________ 

(найменування закладу (підприємства, установи, організації), що видав документ) 

 

 

Дата подання заяви:  

 

Підпис здобувача вищої освіти 

 

 

 



 

ДОДАТОК 2 

Протокол №_ від « _____ » ____________ 20 _ р. 

Засідання Предметної комісії з валідування результатів неформальної освіти, 

створеної за наказом директора від _______ №______ 

Склад Предметної комісії: 

Голова __________________________________________ 

Члени _____________________________ 

 

Розглядали: валідування результатів навчання, набутих у неформальній 

освіті здобувачем _______________________________________________ 

На розгляд Предметної комісії надані наступні документи: 

- заява здобувача __________________________________________ щодо 

визнання результатів навчання, набутих у неформальній освіті; 

- документи, що підтверджують набуття результатів навчання: 

_______________________________________________________________ 
(зазначити назва, дату видачі документа, організацію, яка видала документ, назва 

курсу, обсяг курсу, досягнуті результати навчання тощо) 

Рішення Предметної комісії: (обрати потрібне): 

1. За результатами розгляду, наданих здобувачем ________________________ 

документів, що підтверджують набуття результатів навчання у неформальній 

освіті, встановити їх ПОВНУ ВІДПОВІДНІСТЬ із компетентностями, що 

формуються навчальною дисципліною ________________________________. 

2. ВИЗНАТИ результати, набуті під час неформального навчання у 

відповідних балів ЄКТС кількістю: балів 

3. За результатами розгляду наданих здобувачем ________________________. 

документів, що підтверджують набуття результатів навчання у неформальній 

освіті, встановити їх НЕВІДПОВІДНІСТЬ із компетентностями, що 

формуються навчальною дисципліною_________________________________. 

4.За результатами розгляду наданих здобувачем ______________ документів, 

що підтверджують набуття результатів навчання у неформальній освіті, 

встановити їх ЧАСТКОВУ ВІДПОВІДНІСТЬ із компетентностями, що 

формуються навчальною дисципліною ________________________________. 

ВИЗНАТИ ЧАСТКОВО результати, набуті під час неформального навчання 

у відповідних балів ЄКТС кількістю: __________________________________ 

балів. 

5. За результатами розгляду наданих здобувачем ________________________ 

документів, що підтверджують набуття результатів навчання у неформальній 

освіті, встановити їх ЧАСТКОВУ ВІДПОВІДНІСТЬ із компетентностями, 

що формуються навчальною дисципліною _____________________________. 

Призначити проведення співбесіди              «       »                           20      р. 

Голова комісії: __________________ 

Члени комісії: ___________________ 

З рішенням комісії ознайомлений: _____________      ____________ 
                                                                  (дата)                           (підпис) 



 

 

ДОДАТОК 3 

(для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти) 

 

Директору ІПКіК НАН України 

д.б.н., професору Петренку О.Ю. 

здобувача ступеню доктора 

філософії, ОНП _____________ 

Курс_______________________ 

___________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої освіти 

 

ЗАЯВА 

Прошу визнати результати навчання, набуті мною у неформальній 

освіті з англійської мови (складання іспиту та отримання сертифіката 

___________________ ). 

Для визнання результатів неформальної освіти додаю особисто 

завірену копію сертифікату, що підтверджує набуття відповідного 

результату. 

З процедурою валідацїї результатів неформального навчання 

ознайомлений. 

 

 

Дата                                                                                Підпис  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДОДАТОК 4 

Директору ІПКіК НАН України 

д.б.н., професору Петренку О.Ю. 

здобувача ступеню доктора 

філософії, ОНП _____________ 

Курс_______________________ 

___________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої освіти 

 

ЗАЯВА 

Прошу переглянути рішення Предметної комісії від 

_________________ 

№ ____ щодо визнання результатів навчання, набутих у неформальній освіті. 

З рішенням Предметної комісії не згоден. 

 

 

Дата                                                                             Підпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 5 

 

Протокол №_ від « __________ » ____________ 20 _ р. 

Засідання апеляційної комісії, створеної наказом директора від 

_____________ 

№ _________ з розгляду рішення Предметної комісії № ______ 

від _________________ 20 р. 

Склад апеляційної комісії: 

Голова _________________ 

Члени ______________________________ 

 

Розглядали: апеляцію здобувача вищої освіти_____________щодо визнання 

навчання, набутих у неформальній освіті. 

На розгляд Предметної комісії надані наступні документи: 

-заява здобувача __________________________________________ щодо 

перегляду рішення Предметної комісії. 

-протокол засідання Предметної комісії з валідування результатів 

неформальної освіти 

№ від                            20 р., 

документи, що підтверджують набуття результатів 

навчання: _________________________________________________________ 

(зазначити назва, дату видачі документу, організацію, яка видала документ, назва 

курсу, обсяг курсу, досягнуті результати навчання, тощо) 

  

Рішення апеляційної комісії: 

1. За результатами перегляду рішення Предметної комісії з визнання 

результатів неформальної освіти ВИРІШЕНО, встановити їх 

ВІДПОВІДНІСТЬ із компетентностями, що формуються навчальною 

дисципліною _____________________________ 

2. ВИЗНАТИ результати, набуті під час неформального навчання у 

відповідних балів ЄКТС кількістю: ______________ балів. 

 

Голова комісії: __________________ 



Члени комісії: ___________________ __________________________________ 

 

З рішенням апеляційної комісії ознайомлений: __________________________ 

 

 

(дата)                                                                                     (підпис) 



 

ДОДАТОК 6 

 

Протокол №__ від « ____ » _____________ 20 ___ р. 

Засідання апеляційної комісії, створеної наказом ректора від _________ 

№ _________ з розгляду рішення Предметної комісії № _______ 

від __________________ 20      р. 

Склад апеляційної комісії: 

Голова __________________________________________ 

Члени ______________________________ 

Розглядали: апеляцію здобувача вищої освіти 

__________________________________ щодо визнання результатів в 

результатів навчання, набутих у неформальній освіті. 

На розгляд Предметної комісії надані наступні документи: 

- заява здобувача _________________________________________ щодо 

перегляду рішення Предметної комісії. 

- протокол засідання Предметної комісії з валідування результатів 

неформальної освіти № ____________ від _______________________ 20      р., 

- документи, що підтверджують набуття результатів 

навчання:__________________________________________________________ 

(зазначити назва, дату видачі документу, організацію, яка видала документ, назва 

курсу, обсяг курсу, досягнуті результати навчання, тощо) 

 

Рішення апеляційної комісії: 

За результатами перегляду рішення Предметної комісії з визнання 

результатів неформальної освіти ВИРІШЕНО, залишити рішення Предметної 

комісії за № ___ від _____________ 20      р. БЕЗ ЗМІН. 

Голова комісії: __________________ 

Члени комісії:___________________ 

З рішенням апеляційної комісії ознайомлений: ________  _________________ 

(дата)                                                                                            (підпис) 


