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ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній 

освіті в Одеському державному університеті внутрішніх справ 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих у 

неформальній освіті в Одеському державному університеті внутрішніх справ, 

(далі - університет) розроблене відповідно до вимог Закону України «Про 

освіту», «Про вищу освіту». 

1.2.  Положення розроблено з метою урегулювання порядку та 

процедури визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті 

здобувачами усіх рівнів вищої освіти. 

1.3. Основні терміни та їх визначення: 

Академічна доброчесність – сукупність етичних принципів та 

визначених Законом України «Про освіту», «Про вищу освіту» та іншими 

законами України правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 

наукових (творчих) досягнень. 

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла 

компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої 

освіти, що засвідчується відповідним документом про вищу освіту. 

Компетентність – здатність особи успішно соціалізуватися, навчатися, 

провадити професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної 

комбінації знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, 

інших особистих якостей. 

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.  

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. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19?find=1&text=%ED%E5%F4%EE%F0#w15
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Неформальне навчання – додаткове інституційно організоване 

навчання, що не завершується наданням кваліфікації певного рівня (етапу, 

циклу) формальної освіти. 

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

погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, 

спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після 

завершення освітньої програми (програмні результати навчання) або окремих 

освітніх компонентів. 

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. 

 

2. Порядок та процедури визнання результатів навчання отриманих 

у неформальній освіті 

 

2.1. Право на визнання результатів навчання отриманих у неформальній 

освіті поширюється на здобувачів усіх рівнів вищої освіти. 

2.2. Визнання результатів навчання у неформальній освіти дозволяється 

у будь-який період до настання терміну, за яким графіком навчального 

процесу встановлено форми контролю для навчальної дисципліни. 

2.3. Здобувач вищої освіти звертається із заявою до декана відповідного 

факультету (завідувача відділу докторантури та аспірантури) про визнання 

результатів навчання у неформальні освіті. До заяви додаються документи 

(сертифікати, свідоцтва тощо), які підтверджують ті результати навчання, які 

здобувач вищої освіти отримав у неформальній освіті. 

2.4. Для визнання результатів навчання у неформальній освіті наказом 

ректора, за поданням декана (завідувача відділу докторантури та 

аспірантури), створюється предметна комісія у складі: декана факультету 

(завідувача відділу докторантури та аспірантури), науково-педагогічного 

працівника, який має відповідну академічну та/або професійну кваліфікацію, 

завідувача відповідної кафедри за профілем навчальної дисципліни, яка 

пропонується до перезарахування, на основі визнання результатів навчання у 

неформальній освіті. 

2.5. Предметна комісія, протягом п’ятнадцяти діб, з часу її створення, 

розглядає та обговорює надані здобувачем вищої освіти матеріали, після чого 

за результатами обговорення приймає відповідне рішення щодо 

перезарахування або неперезарахування результатів навчання отриманих у 

неформальній освіті.  

2.5.1. При перезарахуванні навчальної дисципліни здобувачу вищої 

освіти зараховуються результати навчання у неформальній освіті та 

виставляється підсумкова оцінка за національною шкалою та шкалою 

оцінювання ЄКТС. 
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2.5.2. При  неперезарахуванні навчальної дисципліни здобувачу вищої 

освіти не зараховуються результати навчання у неформальній освіті. 

2.6. У разі не визнання результатів навчання предметною комісією,  

здобувач вищої освіти має право подати у той же день апеляційну заяву 

ректорові університету у письмовій формі або в електронному вигляді на 

офіційну адресу університету.  

2.6.1. Після отримання апеляційної заяви, ректор університету приймає 

рішення щодо створення апеляційної комісії та затверджує її склад (голову та 

членів апеляційної комісії). Головою апеляційної комісії призначається один 

із проректорів за напрямом діяльності. До роботи апеляційної комісії можуть 

залучатися експерти (висококваліфіковані науково-педагогічні працівники з 

фаху, за яким здійснювалось перезарахування результатів навчання у 

неформальній освіті). 

2.6.2. Апеляція розглядається протягом десяти календарних днів після 

подання заяви здобувачем вищої освіти. 

2.6.3. Апеляційна комісія приймає рішення відповідно до пунктів 2.5.1 

або 2.5.2, про що здобувачу вищої освіти надається письмова відповідь у 

встановлені законодавством терміни. 

 

 

Проректор державного 

університету внутрішніх справ      Павло БЕРНАЗ 


