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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих 

у неформальній та інформальній освіті у Кам’янець-Подільському фаховому 

коледжі будівництва, архітектури та дизайну (далі - Положення) розроблено 

на основі Законів України «Про освіту» (Стаття 8. Види освіти), «Про фахову 

передвищу у освіту» (Стаття 5. Державна політика у сфері фахової передвищої 

освіти, Стаття 81. Особливості державно-приватного партнерства у сфері 

фахової передвищої освіти); «Положення про акредитацію освітньо-

професійних програм фахової передвищої освіти» (затвердженого наказом 

МОН України від 01.07.2021р. №  749) 

1.2. В Положенні терміни використовуються в такому значенні:  

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.  

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

погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання 

та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які 

особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або 

окремих освітніх компонентів. 

 

2. ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ,  

ОТРИМАНИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ТА ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ 

 

2.1. Право на визнання результатів навчання у неформальній або 

інформальній освіті поширюється на всіх здобувачів фахової передвищої 

освіти (далі - студенти), які навчаються у Фаховому коледжі.  

2.2. Визнання результатів навчання здобутих у неформальній та 

інформальній освіті поширюється лише на нормативні дисципліни освітньо-
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професійної програми (далі – ОПП), оскільки вибіркові дисципліни студент 

Фахового коледжу може обирати самостійно з широкого переліку, що дає 

йому змогу вивчати те, що є для нього більш пріоритетним і бажаним, а також 

забезпечує формування його індивідуальної освітньої траєкторії.   

2.3. Фаховий коледж може визнати результати навчання здобуті у 

неформальній чи інформальній освіті в обсязі, як правило, що не перевищує 

10% від загального обсягу кредитів передбачених ОПП, але в межах 

навчального року − не більше 6 кредитів.   

2.4. Визнання результатів навчання набутих у неформальній або 

інформальній освіті повинно передбачати такі обов’язкові етапи:  

2.4.1.  Студент звертається із заявою до директора Фахового коледжу з 

проханням про визнання результатів навчання у неформальній або 

інформальній освіті. Заява подається протягом перших 10 робочих днів від 

початку семестру задля того, щоб у випадку відмови у зарахуванні набуття 

результатів навчання з відповідного освітнього компоненту (дисципліни, 

практики, курсвого проєкту (роботи) тощо) студент мав можливість пройти 

підготовку з його змісту у повному обсязі.   

2.4.2. У якості доказів набуття результатів навчання у неформальній 

освіті студент має додати до заяви: 

− завірені у встановленому порядку копії документів, що 

підтверджують участь студента у неформальній освіті (свідоцтва, сертифікати, 

дипломи тощо, які підтверджують ті вміння, які здобувач отримав під час 

навчання. У випадку подання зазначених документів іноземною мовою 

заявник подає їх переклад, нотаріально завірений в установленому порядку);   

− опис заходу неформальної освіти (інформаційний лист, 

запрошення, програма тощо);   

− опис змісту та результатів інформальної освіти. 

2.4.3. Для проведення оцінювання директор Фахового коледжу утворює 

Комісію з оцінювання результатів навчання студента (далі - Комісія) в складі 

не менше трьох уповноважених експертів, які діють на підставі цього 

Положення. Головою Комісії призначається директор (заступник директора з 

навчальної роботи). До складу Комісії призначаються досвідчені педагогічні 

працівники (завідувач відділенням; гарант ОПП, на якій навчається студент;  

викладачі, які забезпечують викладання дисципліни, що пропонується до 

перезарахування на основі визнання результатів навчання у неформальній або 

інформальній освіті інші).  

2.5. Комісія розглядає надані документи, проводить співбесіду із 

студентом та приймає рішення щодо визнання результатів навчання у 
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неформальній або інформальній освіті, а саме: або повне зарахування, або 

часткове зарахування, або відмову у зарахуванні результатів.   

2.5.1. Повне зарахування результатів неформальної освіти відбувається 

у випадку, коли опанований студентом освітній компонент співпадає із 

запланованими результатами навчання (компетентностями) на 100%.   

Комісія у обов’язковому порядку визначає оцінку з результатів 

навчання, яка зазначена у наданому студентом документі (сертифікаті, 

свідоцтві тощо). У випадку відсутності оцінки - Комісія проводить підсумкове 

оцінювання. 

2.5.2. Часткове зарахування відбувається у тому випадку, коли набуті 

результати з вивчення відповідного освітнього компоненту визнаються не у 

повному обсязі (менш 100%), і за деякими темами (розділами тощо) необхідно 

додатково проводити оцінювання результатів навчання.  

2.5.3. Відмова у зарахуванні результатів неформальної освіти 

відбувається у випадку: 

− неможливості встановити відповідність результатів навчання, 

здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти з програмними 

результатами навчання, визначеними стандартом фахової передвищої освіти; 

− невідповідності заявлених в результатів навчання, здобутих 

шляхом неформальної та інформальної освіти програмним результатам 

навчання, визначених стандартом фахової передвищої освіти; 

− виявлення фактів надання студентом недостовірної інформації.  

Комісія не зобов’язана обґрунтовувати відмову в оцінюванні результатів 

навчання в разі виявлення недостовірності наданої студентом інформації. 

2.6. Комісія визначає метод оцінювання результатів навчання. 

Оцінювання може проводитися у формі екзаменів та диференційованих заліків 

(співбесіди, контрольного заходу або комплексного контрольного заходу), в 

залежності від вимог, що передбачені ОПП для набуття відповідних 

результатів навчання. Оцінювання відбувається за національною 

чотирьохбальною шкалою відповідно до Положення про організацію 

освітнього процесу у Кам’янець-Подільському фаховому коледжі  

будівництва, архітектури та дизайну. 

Комісія надає п’ять робочих днів для підготовки студента до оцінювання 

результатів навчання з кожного освітнього компоненту.   

Оцінювання може проводитись тільки у особистій присутності студента 

у Фаховому коледжі. 

2.7. Кількість кредитів, що може бути зарахована студенту, який 

демонструє досягнення результатів навчання, дорівнює кількості кредитів, що 
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відповідають освітньому компоненту (частині освітнього компоненту, 

сукупності освітніх компонентів) відповідно до ОПП. 

2.8. За наявності у студента Фахового коледжу сертифікату з іноземної 

мови на рівні В2 та вище дисципліна «Фахова іноземна мова» 

перезараховується з підсумковою оцінкою «відмінно».   

2.9. За підсумками роботи Комісія формує протокол, у якому міститься 

висновок про оцінювання відповідного освітнього компонента.  

2.10. У разі успішного проходження процедури оцінювання та визнання 

результатів навчання здобутих шляхом неформальної та/або інформальної 

освіти відповідно до протоколу рішення Комісії до індивідуального 

навчального плану студента вносяться:  

− назва освітнього компоненту (дисципліна, практика, курсовий 

проєкт (робота));  

− загальна кількість годин/кредитів;  

− оцінка та підстава щодо перезарахування (номер протоколу).  

Студент звільняється від вивчення перезарахованого освітнього 

компоненту. Якщо зарахуванню підлягають окремі розділи чи теми – 

результати оцінювання з заходу неформальної освіти у обов’язковому порядку 

враховуються викладачем при визначені підсумкової оцінки з відповідного 

освітнього компоненту.   

2.11. У разі негативного висновку Комісії щодо визнання результатів 

навчання студент має право звернутися з заявою про апеляцію до директора 

Фахового коледжу. Директор створює наказом апеляційну комісію у складі 

уповноважених експертів з числа педагогічних працівників Фахового 

коледжу, які раніше не входили до складу Комісії з атестації студента. 

Апеляційна комісія за результатами розгляду скарги приймає обґрунтоване 

рішення про повне або часткове задоволення скарги чи про залишення поданої 

скарги без задоволення. 

2.12. Не здійснюється визнання результатів навчання набутих у 

неформальній або інформальній освіті, здобутих до початку навчання у 

Фаховому коледжі. 

 

3.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

3.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження 
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Додаток 1  

 Директору Кам’янець-Подільського фахового 

коледжу будівництва, архітектури та дизайну 

Мальченко О.В. 

 студента групи _______________________________ 

 ______________________________________, 
                (прізвище, ім’я, по батькові) 

 який здобуває освітньо-кваліфікаційний рівень 

 «фаховий молодший бакалавр» за ОПП___________ 

 ______________________________________, 
                                               (назва) 

  

 

ЗАЯВА 

Прошу перезарахувати результати навчання, отримані мною у неформальній 

(інформальній) освіті з 

__________________________________________________________ 
              (назва дисципліни, практики, курсвого проєкту (роботи) 

__________________________, кількість кредитів ЄКТС_______, оцінку _______________.  

Результати навчання отримані мною під час 

вивчення__________________________  

_____________________________________________________________________________ 
(онлайн 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) 

У якості доказів набуття результатів навчання у неформальній освіті до заяви 

додаю: 

1) ________________________________________________________________________ 
(назва свідоцтва, сертифікату, диплому тощо) 

_____________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________ 
 (інформаційний лист, запрошення, програма тощо) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________________ 
                                           (опис змісту та результатів інформальної освіти) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

 

«____»___________202_р.   ___________     ______________________ 
          (Дата подання заяви)                                           (Підпис)                    (Ім’я, прізвище) 


