
ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ГЛОБАЛЬНОГО [

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ НАН УКРАЇНИ

Положення
про порядок визнання результатів навчання,

отриманих у неформальній освіті

Затверджено
Наказом Мон-с під «27» грудня 2019
(31 змінами наказ ДЗЗ] від .?5 серпня 2021р)
Розглянуто та схвалено

> Вченою радою ІТГШ НАН України
Протокол М916,п.2 від 27 грудня 2019р.
(зі змтшш протокими 51025 сарпня тир )

київ 4019



Пппцжснпя розроблено на основі Закону Украіни «Про вищу освіту» від
01.07.2014 р. На ізза .чи (зі змінами).

Зотовв П.в. * завідувач підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації
Миронцон М.Л. , д.ф. на с. .с., пров.!івук.співр.
Тристлок П.м. , .тн, оп завідувач відділу

І.Визпачеппя

и. Формальна освіта , пе освіта, яка здобувається за освітніми

програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти галузей

знань, снепіатьностеи (профеє й) ' передбачао досягнення здобувачами освіти

визначених стандартами освіти результатів навчання віпповідного рівня освіти

та здобуття ква. фтканііт. що визнаються державою.
142 Неформальна освіта , нс освіта, яка здобувається. як правило, за

освітніми програмами та по псрсдбачає присудження визнаних державою
освітніх квшіфікапій за рівнями освіти, але може завсрщуватисл присвоєнням
Професійних та/або прпсупжснням часткових освітніх кватіфікані .

13. інформатьна осніта ісамоосвіта) , цс освіта. яка передбачат-

самоорганізоване здобуття особото повних компстснтностси. зокрема ніл час
повсякденної діяльності, повязаної з прсфссійіюю, громадською або інплло

діяльністто родиною чи дозвіппямь
14. Освітня кваліфікація - пс визнана закладом освіти чи іншим

уповноваженим суб'сктом освітньої діяльності та засвідчена відповідним

документом про освіту сукупність встановпспих стандартам освіти та клобутих
особото результатів навчання (компетстггностси).

1.5. Результати навчання здобуті шляхом неформшіышї тел/або

тнформальноі освіти, визнатоться в систсмі формальної освіти в порядку.
визначеному зактюдавстпом.

1.о. Результати навчання та компстснтності. необхідні для Присудження
освітніх та/або присвоєння професійних кваліфікацій, можуть досягатися та
здобуватиоя у системі формальноі. неформальної чи іпформатьаоі освіти.

2, Порядок переяарахувалня
2.1. Право на визнання результатів ттавчання у неформатьніи або

інформальніи освіті нотлиртосться тта здобувачів усіх рівнів вищої освіти.
21. Визнання результатів навчання у нефортнптьніи або інфорнальнііі

освіті дозволяється для дисциплін. які починають викладатися ; нрутото
семестру, При цьому визнання реаультгів проводиться у семестрі, який

нередус семестру, у якому згідно з навчальним планом конкретної освітньої
нротраии (ОП) передбачено вивчення дисципліни, тло псрсзараховується.

23. Визнання результатів навчання набутих у неформальній або
інфцришніі й освіті повинно передбачати такі обов=язкові стави;



2.3.1. Здобував вищ 'оспі и звертається із заявото до директора ІТГІП НАН

України з проханням про визнання результатів навчання у неформальній або

інформальніи ост
(сертифі

результати навчання. які здобувач отримав.

до заяви можуть додаватися будь-які документи

и. свідотпва, освітні програми тощо). які піптверджують ті

237 Провсдення атестації для визнання резульіа'ґів навчання набутих у

неформальній або інфориальній освіті
2.311. Комісія розглядає надані документи, проводить співбесіиу із

алобувансм та, або персаараховує результат-и навчання. або призначає

атестацію.

2.323. яіоно комісія ввазкас за необхідно провести атестацію. то

здобувача ознайомліоють : програмою навчтміьно'і дисципліни та переліком

питань які виноситься иа підсумкове оцінювання. в такому випадку адобувачу

дається 10 робочих днів для пілшювки до атсстаніі. Комісія виставляє

підсумкову оцінку за шкалою єктс. Якщо здобунач отримав менше 60 балів,

то йому не зараховуються результати навчання у неформапьній або

інформальній освіті.

2.313. За підсумками роботи комісія формує протокол, у якому

містився висновок про зарахування чи не зарахування відповідної дисципліни.

14. При псрсзарахуванні навнаніьноі дисципліни відповідно до рішення

комісіі до навчальної картки здобувача вносяться: назва дисципліни, загальна
кількість годин/кредитів, оцінка та підстава щодо перезарахувзшія (номер

протоколу) Здобувач звільняється від вивчення неревврахованоі дисципліни у

наступному семестрі.

у разі нсіативного висновку комісії щодо визнання результатів

навчання здобував мас право звернути з заявою про апслядііо до директора [ТПП
НАН України. директор створює наказом апслядійну комісііо у складі заступника

директора з наукової роботи. науково-педагогічних працівників випуековоіо
відділу. які не входили до комісії. Апеляційна комісія за реаульт ами розгляду

скарги приймає обгрунтовано рішсння про повне або часткове вацоволення скарги

чи про залишення поцаноі скарги оса задоволення.

2.і. Пе здійснюється визнання реаульт в навчання набутих у

неформальній зао інформальній освіті. апооуі-их до початку навчання на

певному освітньому рівні.
2.2. Інсґитут інформує Міністер во освіти і науки Украіни про всі

випадки трансфсру кредитів у випадку визнання рсзультнтів у неформальній

або інформатьній освіті в обсязі понад 30 крсдтів.
3. Прикінцеві положення

3. 1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження.


