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1. Загальнi положення
1

.1

.

Положення розроблено на ocнoBi Закону Украiни <Про ocBiry>

]l45-VПI (редакцiя вiд 1б.01.2020

N

р.), Закону Украiни uПро вищу ocBiry> Nч

l556- VII (редакцiя вiд 16.01.2020 р.).

1.2.

OcHoBHi термiни та визначення:

|.2.|. Формальна ocBiTa

- це

ocBiTa, яка здобуваеться за освiтнiми

програмами вiдповiдно до визначених законодавством piBHiB освiти, гшlузеЙ

знань. спецiальностей (професiй)

i

передбачае досягненIIя здобувачами

освiти визначених стандартами освiти результатiв навчання вiдповiдного
рiвня освiти та здобуття квапiфiкацiй, що визнaються державою.
|.2.2. Неформальна ocBiTa - це ocBiTa, яка здобуваеться, як правило, за

освiтнiми програмаIчlи та не передбачае присудження визнаних державою

присво€нням

за

рiвrrями освiти, апе м же завершуватися
професiйних таlабо присудженЕям часткових ocBiTHix

ocBiTHix ква-гriфiкацiй
ква-riфiкацiй.

|.2,З. Освiтня квалiфiкацiя

- це

визнана закJIадом освiти чи iншим

\-повноваженим суб'ектом ocBiTHboi дiяльностi та засвiдчена вiдповiдним

документом про ocBiry сукупнiсть встановлених стандартом освiти та

злбугих особою результатiв

навчання (компетентностей).

|.2.4.Результати навчання, здобутi шляхом неформальноi освiти,
визнаються в

системl

формальноi освiти

в

порядку, визначеному

:вконодавством.
|.2.5.

Результати навчання

та

компетентностi, необхiднi для

присудження ocBiTHix таlабо присвоення професiйних квалiфiкацiй, можуть
досягатися та здобуватися у системi формальноi, чи неформальноi освiти.
2. Порядок перезарахування

2.1. Право на визнання результатiв навчання
поширюеться на здобувачiв ycix piBHiB вищоI освiти.

у неформальнiй

ocBiTi

Визнання результа iB навчання у неформальнiй

2.2.

ocBiTi

-fозвоJlяеться для дисциплiн, якi починають викJIадатися з другого семестру.

При цьому визнання результатiв проводиться
,^e\tecTpy, у

якому згiдно з навч€uIьним

у

ceMecTpi, який передуе

планом конкретноi освiтньоi програми

tOIT) передбачено вивчення дисциплi , що перезара(овуються.

2.3. Визнан я результатiв навчання набутих
.- ]

у

неформальнiй ocBiTi

зIlнно передбачати TaKi обов'язковi етапи:
2.3.1. Здобувач

вищоi свiти

зверта€ться

iз заявою до ректора

ПДАТУ

з проханЕям про изнання результатiв навчання у неформальнiй ocBiTi.

.Що

заяви можуть додаватися будь-якi докуиенти (сертифiкати, свiдоцтва, ocBiTHi

програчи тощо), якi пiдтвердIqлоть Ti результаги навчання, якi здобувач
отри\{ав.

2.З.2. РозпорядженЕям ректора створюеться комiсiя, яка визнача€
чo;lсrrrBicTb визнzlння, форми та строки цроведення атестацii дrrя визнання

резуrьтатiв навчанЕя набутих

у

неформальнiй ocBiTi. ,Що KoMicii входить

застrпник декана факультету /директора iнституту з навч€lльноi роботи,
завi.ryвач вигryсковоi кафедlи або гарант ocBiTHboi програми, н8 якiй

Еавчасться здобувач, провiднi науково-педагогiчнi працiвники, якi
викJIадають дисциплiни,
визн€lння

що пропонуються до перезарахування на

ocHoBi

результатiв навчання у неформальнiй ocBiTi

2.З.З.

На

засiданнi

проводиться спiвбесiда iз

KoMicii розглядаються наданi
здобувачем

та

документи,

приймасться рiшення про

перезарахуванЕя результатiв навчання, або призначаеться атестацiя.

2.З.4.

В

разi призначенЕя атестацiТ здобувача ознайомлюють

з

програмами навчальних дисциплiни та перелiком питань, якi виносяться на

пцсумкове оцiнювання. В такому випадку здобувачу даеться 10 робочих днiв

lrя

пiдготовки до атестацii. Комiсiя виставляе пiдсумковi оцiнки за шк€rлою

СКТС. Якщо здобувач отримав менше б0 балiв по однiй iз дисциплiн,

то

йому не зараховуються результати навчання за даною дисциплiною у
неформальнiй ocBiTi.

За пiдсумками роботи комiсiя формуе протокол, у якому
,,.::llться висновок про зарахуваншI чи не зарахування вiдповiдноI
2..З,5.

-

,,:_rltп--liни.

].4. При перезарахуваннi

:

- з:{нJI

KoMicii до навч€tпьноi

:i*-"1]ьна.

навчальноТ дисtlиплiни вiдповiдно до

картки здобувача вносяться: назва дисциплiни,

кiлькiсть годин/кредитiв, оцiнка та пiдстава щодо перезарахування

Еоцtер протокоrry). Здобувач звiльняеться

- _ ,,-.-tiни
].5.

вiд вивченЕя

перезарЕжованоi

у наступному ceMecTpi.

У

разi негативного висновку KoMicii щоlIо визнання результатiв

:::::_-:-я з:обувач мас право звернути з заявою про апеJuIцiею до ректора
__

-\

л

\

Ректор створю€

нак.вом апеляцiйну комiсiю у складi проректора з

вавчаIьЕоТ роботи, декана факультеry /директора iнстиryту
шедагогiчнrоr працiвникiв вигryсковоi кафедри,

та

науково-

якi не входили до KoMicii.

:*:_-цil"tна комiсiя за результатами розгляду скарги приймае обЦрунтоване

:
_

;--]_я
_

про повне або часткове задоволеннrI скарги чи про

з€tпишення

-._-оТ скарги без задоволеннrI.

].6. Не здiйснюеться визнаi{ня результатiв навчання набутих

у

нфорrrа.rьнiй ocBiTi, здобугих до почаtку навчання на певному ocBiTнboмy
piBHi.
3.

Прикiнцевi положення

3.1. Положення набирас чинностi з моменту його затвердження.

3.2. Контроль за виконанЕям Положення покJIасти на проректора з
навчzlпьноi роботи.

3.3.

У

випадку внесенЕя змiн або доповнень у державнi нормативно-

правовi документи, що регламентуIоть питання цього Положення, вiдповiднi

пункти Попоження втрачають свою чиннiсть i всryпають у лiю BHeceHi змiни.
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