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 ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ЗДОБУТИХ ШЛЯХОМ  
НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ  

__________________________________________________________________________ 
Чинний від 2022-12-12 

 
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
1.1. Цей стандарт регламентує порядок визнання результатів навчання, набутих 

у неформальній/інформальній освіті здобувачами усіх рівнів вищої освіти, які 
навчаються у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті (далі 
– ХНАДУ, Університет).  

1.2. Цей стандарт розроблено відповідно до вимог Закону України «Про вищу 
освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 
2145-VIII, Постанови Кабінету Міністрів України від 23.13.2013 р. №11341 «Про 
затвердження Національної рамки кваліфікацій», Положення «Про порядок реалізації 
права на академічну мобільність», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 12 серпня 2015 р. № 579; Наказу Міністерства освіти і науки України (далі – 
МОН) від 08.02.2022  № 130 «Про затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій 
передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або 
інформальної освіти». 

1.3. Університет не претендує на авторство і першоджерело цього стандарту. 
Цей текст створено на основі існуючих вітчизняних практик, нормативних документів, 
методичних розробок МОН, а також на матеріалах і кейсах Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти. 

 
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 
Закон України «Про освіту» 
Закон України «Про вищу освіту» 
Наказ МОН  від 08.02.22. № 130 «Про затвердження Порядку визнання у вищій та 

фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної 
та/або інформальної освіти». 

Наказ МОН від 16.10.2009 р. № 943 «Про затвердження методичних 
рекомендацій щодо запровадження Європейської кредитно-трансфертної системи» 

СТВНЗ 7.1-01:2019 ; Положення про організацію освітнього процесу у ХНАДУ 
СТВНЗ-88.1-01:2021 Порядок перезарахування навчальних дисциплін і 

визначення академічної різниці 
СТВНЗ-90.1-01:2021 Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти  
 
3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА СКОРОЧЕННЯ  
3.1 У цьому Стандарті використовуються такі терміни та визначення: 
Визнання результатів неформального та/або інформального навчання особи - 

це комплекс процедур, що встановлюють їх відповідність результатам навчання, 
передбаченим відповідною освітньою програмою (результатам навчання певних 
освітніх компонентів або програмним результатам навчання), або певному рівню освіти, 
за підсумками чого приймається рішення про можливість зарахування особі певних 
освітніх компонентів (складових освітніх компонентів) відповідної освітньої програми (у 
тому числі, в рамках її вибіркової складової). 

Ідентифікація результатів неформального та/або інформального навчання - 
 це комплекс процедур, що встановлюють відповідність результатів неформального 
та/або інформального навчання результатам навчання, передбаченим відповідною 
освітньою програмою 
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Інформальна освіта (самоосвіта) – освіта, яка передбачає самоорганізоване 
здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, 
пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям. 

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.  

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. Види неформальної освіти: професійні 
курси/тренінги, громадянська освіта, онлайн освіта, професійні стажування тощо. 

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 опанування окремих навчальних дисциплін / освітніх 
компонентів. 

Перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті 
(валідація) – процес визнання в системі формальної освіти знань, умінь та інших 
компетентностей, набутих у неформальній чи інформальній освіті.  

Формальна освіта − 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. 

 
3.2 Скорочення 
ХНАДУ (Університет) – Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет. 
МОН України – Міністерство освіти та науки України 
ЄКТС – Європейська кредитно-трансфертна система 
ЦОП – Центр освітніх послуг ХНАДУ 
АК – Апеляційна комісія 
ПК – Предметна комісія 
ОПП – Освітньо-професійна програма 
 
4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
4.1. Відповідно до Закону України «Про освіту» (Стаття 8) особа реалізує своє 

право на освіту впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної 
освіти.  

4.2.  Право на визнання результатів неформального та/або інформального 
навчання мають особи, які: 

- здобувають вищу освіту в Університеті за певною освітньою програмою: 
- переводяться з іншого закладу вищої освіти до університету, 
-  переводяться з однієї освітньої програми на іншу в межах університету; 
- поновлюються до складу здобувачів освіти університету. 
4.2. Визнання результатів навчання, набутих в системі формальної освіти 

регулюється СТВНЗ-88.1-01:2021 (Порядок перезарахування навчальних дисциплін і 
визначення академічної різниці). 
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4.3. У процесі визнання результатів неформального та/або інформального 
навчання не підлягають розгляду документи, які підтверджують результати навчання, 
здобуті у неформальній освіті, або професійну, громадську або іншу діяльність, під час 
якої заявником здобувались результати неформального та/або інформального 
навчання, що видані на тимчасово окупованій території України або території держави, 
визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом. 

4.4. Не підлягають визнанню результати навчання, визначені у професійних 
стандартах та/або стандартах, встановлених міжнародними конвенціями або 
договорами, стороною яких є Україна, для професій, для яких запроваджено додаткове 
регулювання (для освітніх програм, за якими здійснюється підготовка фахівців 
відповідних професій), крім випадків передбачених відповідними конвенціями або 
міжнародними договорами. 

4.5. Загальний обсяг освітніх компонентів освітньої програми, що зараховується 
здобувачу освіти за підсумками визнання результатів неформального та/або 
інформального навчання, не може перевищувати 25 відсотків відповідної освітньої 
програми (для спецільностей галузі знань 12 «Інформаційні технології» не може 
перевищувати 35 відсотків відповідної освітньої програми). 

4.6. Кількість зарахованих кредитів за освітньої компонентою має бути 
еквівалентною (не більше) кількості кредитів задекларованих в документі про набуття 
результатів навчання здобутих у неформальній освіті.  

4.6. Здобувач вищої освіти не може бути звільненим від атестації (захисту 
кваліфікаційної роботи, атестаційного або кваліфікаційного екзамену, єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту) за підсумками визнання результатів 
неформального та/або інформального навчання. 

4.7. Визнання результатів неформального та/або інформального навчання 
здобувача передбачає такі процедури: 

- подання здобувачем заяви щодо визнання: 
- ідентифікацію задекларованих у письмовій формі здобувачем результатів 

неформального та/або інформального навчання; 
- оцінювання задекларованих результатів навчання здобувача; 
- прийняття рішення про визнання та зарахування здобувачу відповідних освітніх 

компонентів (складових освітніх компонентів) освітньої програми або відмову у 
визнанні. 
 

5. ПОДАННЯ ЗАЯВ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕФОРМАЛЬНОГО 
ТА/АБО ІНФОРМАЛЬНОГО НАВЧАННЯ. 

5.1 Особа, яка звертається до університету щодо визнання результатів 
неформального та/або інформального навчання (заявник), подає: 

- заяву на ім’я декана факультету / директора ЦОП / завідувача відділом 
«Аспірантура і доктаронтура» з проханням про визнання результатів навчання, набутих 
у неформальній/ інформальній освіті (додаток 1), 

- декларацію про попереднє навчання (додаток 2) 
- завірені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують участь 

здобувача у заході неформальної освіти (свідоцтва, сертифікати, дипломи тощо, які 
підтверджують результати навчання, які здобувач отримав під час навчання). 

5.2. Заяву про зарахування результатів неформальної освіти з навчальних 
дисциплін здобувач вищої освіти має подати не пізніше як протягом перших 10 робочих 
днів від початку семестру задля того, щоб у випадку відмови у їх зарахуванні він мав 
можливість пройти підготовку з відповідної навчальної дисципліни у повному обсязі. 

5.3. Декларація (додаток 2) про попереднє навчання повинна містити: 
- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); 
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- опис результатів неформального та/або інформального навчання, щодо 
визнання яких подається заява; 

- інформацію про суб’єкта, який здійснював неформальне навчання або з яким 
пов’язана професійна, громадська або інша діяльність (за наявності), під час якої 
здобувались відповідні результати навчання; 

- інформацію про попереднє навчання та досвід діяльності заявника, під час яких 
здобувались результати неформального та/або інформального навчання, зокрема, 
періоди неформального та/або інформального навчання та/або відповідної діяльності 
(за наявності); 

- перелік додаткових документів, що надаються заявником для підтвердження 
інформації про неформальне та/або інформальне навчання (за наявності). 

5.4. Деканат факультету \директор ЦОП надає консультативну допомогу 
заявникам щодо заповнення декларацій про попереднє навчання, зокрема, щодо опису 
результатів неформального та/або інформального навчання для їх подальшого 
співставлення з результатами навчання, передбаченими відповідною освітньою 
програмою, або певним рівнем освіти. 

5.5. Для визнання результатів навчання у неформальній та інформальній освіті 
за розпорядженням декана відповідного факультету/директора ЦОП/ завідувача 
відділом «Аспірантура і докторантура»  створюється  уповноважений орган – 
предметна комісія (ПК), до складу якої входять: 

- завідувач випускової кафедри;  

- науково‐педагогічний працівник, відповідальний за освітній компонент, що 
пропонується до зарахування; 

- науково‐педагогічний працівник випускової кафедри, як правило, куратор 
академічної групи здобувача або його науковий керівник.. 

5.6. ПК здійснює аналіз достатності інформації щодо здобутого заявником 
попереднього досвіду та результатів неформального та/або інформального навчання 
заявника та перевірку наданої заявником інформації. 

5.7. Для підтвердження або уточнення необхідної інформації ПК має право 
ініціювати направлення запитів (за підписом проректора – відповідального за 
організацію освітнього процесу) до зазначених у декларації про попереднє навчання 
суб’єктів, які здійснювали неформальне навчання або де здійснювалася професійна, 
громадська або інша діяльність, під час якої заявником здобувались результати 
неформального та/або інформального навчання. Відповіді зазначених суб’єктів 
приймаються до розгляду як додаткові документи (матеріали), які засвідчують наведену 
заявником інформацію. 

5.8. Строк розгляду заяви предметною комісією та прийняття рішення про 
можливість/неможливість проводити подальші процедури визнання на основі наданої 
заявником інформації становить не більше десяти робочих днів. У разі направлення 
запитів про підтвердження або уточнення необхідної інформації до зазначених у 
декларації про попереднє навчання суб’єктів, які здійснювали неформальне навчання 
або де здійснювалася професійна, громадська або інша діяльність, під час якої 
заявником здобувались результати неформального та/або інформального навчання, 
строк розгляду заяви продовжується до отримання зазначеної інформації та її 
опрацювання предметною комісією. Розпорядник інформації має надати відповідь на 
запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. Якщо 
відповідь на інформацію не надходить в зазначений термін – вона вважається 
неможливою для подальшої процедури визнання. 

5.9. Заявник має право повторно подати на розгляд заяву про визнання 
результатів неформального та/або інформального навчання та декларацію, що містить 
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уточнену інформацію, та додаткові документи, що її підтверджують і дозволяють 
ідентифікувати результати неформального та/або інформального навчання заявника.  

5.10. На підставі інформації, що міститься у декларації про попереднє навчання 
та наданих документах, предметна комісія здійснює ідентифікацію результатів 
неформального та/або інформального навчання заявника через співставлення з 
результатами навчання, передбаченими відповідною освітньою програмою, У процесі 
співставлення результатів навчання предметна комісія здійснює аналіз результатів 
навчання і порівняння за змістом та рівнем складності. 

5.11. За результатами процедури ідентифікації результатів неформального 
та/або інформального навчання заявника оформлюється протокол, що підписується 
всіма членами ПК (Додаток 3). 

 
6. ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕФОРМАЛЬНОГО ТА/АБО 

ІНФОРМАЛЬНОГО НАВЧАННЯ. 
6.1. Прийняття рішення про визнання результатів неформального та/або 

інформального навчання заявника здійснюється ПК за підсумками їх оцінювання. 
6.2. Для оцінювання результатів неформального та/або інформального навчання 

заявника ПК визначає обсяг матеріалу, що виноситься до контрольних заходів, форми 
контрольних заходів та критерії оцінювання цих результатів навчання з урахуванням їх 
змісту та можливої специфіки відповідно до СТВНЗ 7.1-01:2019 «Положення про 
організацію освітнього процесу у ХНАДУ», СТВНЗ-90.1-01:2021 Оцінювання результатів 
навчання здобувачів вищої освіти. 

6.3. Перед проведенням контрольного заходу ПК ознайомлює здобувача з 
силабусом (робочою програмою) навчальної дисципліни / освітнього компонента, 
обсягом навчального матеріалу, що винесений до контрольного заходу, та переліком 
питань до контрольного заходу.  

Термін підготовки до контрольного заходу та для виконання обраної ним 
здобувачем теми / варіанту індивідуального завдання (за наявності) становить до 10 
робочих днів, але не менше ніж 5 робочих днів (з кожної навчальної 
дисципліни/освітнього компонента). Термін підготовки обговорюється зі здобувачем. 

 6.5. За результатами проведення контрольних заходів ПК приймає одне з 
рішень:  

- визнати результати, набуті під час неформальної / інформальної освіти та 
зарахувати їх як оцінку семестрового контролю з відповідної навчальної 
дисципліни/освітнього компонента;  

- визнати результати, набуті під час неформальної / інформальної освіти та 
зарахувати їх відповідно до рейтингової системи оцінювання як поточний контроль з 
відповідної складової (теми, декількох тем) навчальної дисципліни/освітнього 
компонента;  

- не визнавати результати, набуті під час неформальної/ інформальної освіти;  
- призначити дату проведення позачергового контрольного заходу, відповідно до 

зазначеного у навчальному плані для навчальної дисципліни/освітнього компонента, 
що може бути зарахований. 

6.5.1 ПК приймає рішення про зарахування заявнику певного освітнього 
компонента освітньої програми, якщо за підсумками контрольних заходів з визнання 
результатів неформального та/або інформального навчання визнаються усі результати 
навчання, передбачені цим освітнім компонентом. У такому випадку заявнику 
зараховується кількість кредитів ЄКТС, що відповідає певному освітньому компоненту 
згідно з ОПП. Здобувач звільняється від вивчення зарахованої навчальної дисципліни / 
освітнього компонента. Оцінка за таким освітнім компонентом визначається за 
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підсумками вимірювання визнаних результатів навчання згідно з СТВНЗ-90.1-01:2021 
«Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

6.5.2. Якщо за підсумками контрольних заходів з визнання результатів 
неформального та/або інформального навчання визнається тільки частина результатів 
навчання, передбачених певним освітнім компонентом, заявнику зараховуються окремі 
види навчальної роботи за таким освітнім компонентом. Здобувач звільняється від 
виконання відповідних завдань, отримуючи за них максимальний бал відповідно до 
системи оцінювання цієї навчальної дисципліни /освітнього компонента згідно з СТВНЗ-
90.1-01:2021 «Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

6.5.3. Якщо за результатами контрольного заходу здобувач отримав менше 60 
балів, то результати навчання, набуті у неформальній / інформальній освіті не 
визнаються. 

6.6. Якщо за результатами ідентифікації відповідно до п. 5.7 задекларовані 
результати неформального та/або інформального навчання заявника не відповідають 
результатам навчання, передбаченим обов’язковими компонентами освітньої програми, 
ПК розглядається можливість визнання таких результатів навчання стосовно 
вибіркових освітніх компонент освітньої програми, на якій навчається заявник. 
Обов’язковою умовою визнання результатів неформального та/або інформального 
навчання заявника стосовно вибіркових освітніх компонент освітньої програми є 
відповідність результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та / або 
інформальної освіти, рівню освіти, на якому реалізується освітня програма. 

6.7. За наявності міжнародного сертифікату з іноземної мови на рівні В2 та вище, 
дисципліна «Іноземна мова» з циклу загальної підготовки навчального плану здобувача 
ступеня бакалавра зараховується з максимальною оцінкою.  

6.8. У разі наявності в силабусі (робочій програмі) навчальної дисципліни 
/освітнього компонента рекомендацій щодо можливості проходження визначеного 
онлайн - курсу чи іншого елементу неформальної освіти, додаткова валідація 
результатів неформального навчання не потрібна. Підсумковий та поточний контролі з 
відповідної дисципліни здійснюються відповідно до політики навчальної дисципліни та 
системи оцінювання результатів навчання. 

6.9. За результатами контрольних заходів з визнання результатів неформального 
та/або інформального навчання оформлюється протокол, що підписується всіма 
членами ПК (Додаток 4). Протокол містить результати контрольних заходів та висновок 
стосовно визнання / часткового визнання / не визнання результатів навчання, 
отриманих під час неформальної та/або інформальної освіти.  

6.10 Протокол ПК разом з документами здобувача, що визначені в п. 5.1, 
зберігаються у навчальній картці здобувача. 

 
7. РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ  
7.1. У випадку незгоди з оцінкою здобувач має право подати апеляцію. Апеляція 

подається на ім’я ректора Університету. Апеляція подається в день оголошення 
результатів з обов’язковим повідомленням декана факультету/директора ЦОП/ 
завідувача відділом «Аспірантура і докторантура». 

7.2. У випадку надходження апеляції наказом ректора створюється апеляційна 
комісія (АК) для розгляду апеляції. Головою АК призначається перший проректор, або 
декан факультету/директор ЦОП/ завідувач відділом «Аспірантура і докторантура», їх 
заступники або начальник навчального відділу. Членами комісії призначаються фахівці 
відповідних випускових кафедр. 

7.3. Комісія розглядає апеляції здобувачів з приводу порушення процедури 
проведення визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або 
інформальної освіти, що могло негативно вплинути на прийняття рішення. АК, не 
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розглядає питання змісту й структури білетів, а також не розглядає порушень правил з 
проведення іспиту або співбесіди зі здобувачем. 

7.4. Апеляція розглядається протягом трьох календарних днів після її подачі. 
7.5. У випадку встановлення АК порушення процедури проведення контрольного 

заходу, яке вплинуло на результати оцінювання та визнання, АК пропонує ректору 
Університету скасувати відповідне рішення і провести повторну процедуру в 
присутності представників комісії з розгляду апеляції, про що апеляційною комісією 
складається протокол (додаток 5). 
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Додаток 1 
(обов’язковий) 

ФОРМА ЗАЯВИ ПРО ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ У  
НЕФОРМАЛЬНІЙ ТА / АБО ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ  

 

 

Декану факультету (Директору ЦОП / 

Завідувачу аспірантури)  

_______________________________ 

_______________________________ 

ст. гр. __________________________ 

освітня програма ________________ 

_______________________________ 

                                                                              

 

ЗАЯВА 

Прошу розглянути питання можливості визнання результатів навчання, здобутих 

у неформальній та / або інформальній освіті з дисципліни __________________  

 

Дата           Підпис  

 

До заяви додається: 

Сертифікат (свідоцтво тощо) __________________ 

Декларація про попереднє навчання  
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Додаток 2 
(обов’язковий) 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАВЧАННЯ 

 

Здобувача вищої освіти ____________________________________________________________ 

ПІБ 

 

ФОРМАЛЬНА ОСВІТА 

Рівень 

освіти 

Спеціальність, 

Спеціалізація, 

Освітня програма 

Документ про 

освіту, серія, 

номер 

Ким видано 

(заклад вищої 

освіти) 

Дата видачі 

     

     

     

     

     

     

Опис результатів навчання, отриманих у формальній освіті, що декларується для визнання: 

_________________________________________________________________________________ 

 

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА 

СЕРТИФІКОВАНЕ НАВЧАННЯ 

Курси 

Назва сертифіката, 

серія, номер 

Орган сертифікації 

(установа, заклад, 

інше) 

Розташування 

(адреса) 

Дата видачі 

    

    

    

    

    

 

ІНШІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ 

Назва курсу  

(тренінгу) 

Заклад Розташування 

(адреса) 

Період навчання, 

серія та номер 

сертифіката 

    

    

    

    

Опис результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, що декларується для визнання: 

_________________________________________________________________________________ 
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ІНФОРМАЛЬНЕ НАВЧАННЯ 

 

1. Поточне місце роботи________________________________________________________ 

Дата початку роботи_________________________________________________________ 

Посада____________________________________________________________________ 

Опис результатів навчання, отриманих під час професійної діяльності, що декларується 

для визнання: ____________________________________________________________________ 

 

2. Попереднє місце роботи______________________________________________________ 

3. Дата початку роботи – дата завершення роботи___________________________________ 

4. Посада____________________________________________________________________ 

5. Опис результатів навчання, отриманих під час професійної діяльності, що декларується 

для визнання: 

____________________________________________________________________ 

 

Кількість попередніх місць роботи, опис яких наводиться, визначається заявником 

 

ОБГРУНТУВАННЯ 

Опис підстав та чинників, що сприяли досягненню результатів навчання, на 

визнання яких претендує здобувач вищої освіти 

 

ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВИХ ДОКУМЕНТІВ (за наявності) 

Надаються заявником для підтвердження інформації про попереднє навчання та/або 

опанування результатів навчання, задекларованих для визнання. 

 

Я підтверджую, що подана інформація є достовірною. 

 

 

Дата        Підпис здобувача вищої освіти 
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Додаток 3 
(обов’язковий) 

ФОРМА ПРОТОКОЛУ ПРЕДМЕТНОЇ КОМІСІЇ З ІДЕНТИФІКАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАВЧАННЯ, ЗДОБУТИХ ШЛЯХОМ НЕФОРМАЛЬНОЇ / ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
 

ПРОТОКОЛ № ____ 

від «____» ____________20____ р. 

засідання предметної комісії з визнання результатів навчання, здобутих шляхом 

неформальної / інформальної освіти, створеної розпорядженням декана факультету / 

директора ЦОП / завідувача аспірантури від ____  № __ 

 

Склад предметної комісії: 

Голова: _________________________________ 

Члени: __________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Розглядали: ідентифікація результатів навчання, набутих у неформальній освіті 

здобувачем _______________________________________________________________. 

На розгляд предметної комісії надані наступні документи: 

- заява здобувача _____________________________ щодо визнання результатів 

навчання, набутих у неформальній освіті як результат семестрового контролю з 

освітнього компоненту «____________________________________________________»; 

- декларація про попереднє навчання 

- документи, що підтверджують набуття результатів навчання: ________________ 

__________________________________________________________________________ 
 (зазначити: назву та дату видачі документу, організацію, яка видала документ, посилання на її сайт, назву 

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 / освітнім компонентом 

«_______________________________________________________________________» 

2. ВИЗНАТИ результати, набуті під час неформального навчання як результати 

семестрового контролю з навчальної дисципліни / освітнього компонента 

«___________________________», та виставити оцінку «______» (____балів ЄКТС). 
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1. За результатами розгляду наданих здобувачем _______________________________ 

документів, що підтверджують набуття результатів навчання у неформальній освіті, 

встановити їх НЕВІДПОВІДНІСТЬ із компетентностями, що формуються навчальною 

дисципліною / освітнім компонентом «________________________________________» 

2. НЕВИЗНАТИ результати, набуті під час неформального навчання як результати 

семестрового контролю з навчальної дисципліни / освітнього компонента 

«_______________________________________________________________________» 

 

1. За результатами розгляду наданих здобувачем ______________________________ 

документів, що підтверджують набуття результатів навчання у неформальній освіті, 

встановити їх ЧАСТКОВУ ВІДПОВІДНІСТЬ із компетентностями, що формуються 

освітнім компонентом «____________________________________________________» 

2. ВИЗНАТИ результати, набуті під час неформального навчання як результати 

поточного контролю з освітнього компонента «________________________________», 

3. Зарахувати наступні складові робочої програми освітнього компонента з балами, 

відповідно до рейтингової системи оцінювання результатів навчання: 

тема: «_____________________________________________», бали: _______________, 

тема: «_______________________________________________», бали: _____________. 

 

1. За результатами розгляду наданих здобувачем _______________________________ 

документів, що підтверджують набуття результатів навчання у неформальній освіті, 

НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ ВСТАНОВИТИ ЇХ СТУПІНЬ ВІДПОВІДНОСТІ із 

компетентностями, що формуються навчальною дисципліною / освітнім компонентом 

«_______________________________________________________________________». 

2. Призначити ПРОВЕДЕННЯ«______» ____________ 20___ року 

СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ у вигляді екзамену / заліку з навчальної дисципліни / 

освітнього компонента «____________________________________________________» 

 

Голова комісії: ________________ ___________________ 

Члени комісії: _________________ ___________________ 

_________________ ___________________ 

підпис    Ім’я ПРІЗВИЩЕ 

 

 

 

З рішенням комісії ознайомлений _______________ _____________________ 

 

дата      підпис  Ім’я ПРІЗВИЩЕ 
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Додаток 4 
(обов’язковий) 

ФОРМА ПРОТОКОЛУ ПРЕДМЕТНОЇ КОМІСІЇ З ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ 
ЗАХОДІВ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ЗДОБУТИХ ШЛЯХОМ 

НЕФОРМАЛЬНОЇ / ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПРОТОКОЛ № ____ 
від «____» ____________20____ р. 

засідання предметної комісії з визнання результатів навчання, здобутих шляхом 
неформальної / інформальної освіти, створеної розпорядженням декана факультета / 

директора ЦОП / завідувача аспірантури від ____ №__ 
 

Склад предметної комісії: 
Голова: __________________________________ 
Члени: __________________________________ 

__________________________________ 
 

Розглядали: Результати контрольного заходу з визнання результатів навчання, 
набутих у неформальній/інформальній освіті здобувачем 
___________________________________________________________________ з метою 
зарахування навчальної дисципліни / освітнього компонента 
«_______________________________________________________________________». 
 
Питання білету та оцінка відповіді: 
1. ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________; 
2. ________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
(зазначити питання білету та оцінку відповідей (відмінно, дуже добре, добре, задовільно, достатньо, незадовільно) 
кожного питання) 

 
Рішення предметної комісії: 

1. За результатами аналізу відповідей здобувача ____________________ на 
питання білету та виконання індивідуального завдання (за наявності), ВИСТАВИТИ 
ОЦІНКУ «________________» (____балів ЄКТС). 

2. ВИЗНАТИ результати контролю як оцінку семестрового контролю з навчальної 
дисципліни / освітнього компонента «_________________________________________». 
 
Голова комісії: ______________ ____________________ 
Члени комісії: _______________ ____________________ 

_______________ ____________________ 
підпис    Ім’я ПРІЗВИЩЕ 

 

З рішенням комісії ознайомлений _______________ _____________________ 

дата     підпис    Ім’я ПРІЗВИЩЕ 
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Додаток 5 
(обов’язковий) 

ФОРМА ПРОТОКОЛУ АПЕЛЯЦІОННОЇ КОМІСІЇ З РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЇ ЗДОБУВАЧА 
З ПРИВОДУ ПОРУШЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ, ЗДОБУТИХ ШЛЯХОМ НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА/АБО ІНФОРМАЛЬНОЇ 
ОСВІТИ 

 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
ПРОТОКОЛ № ____ 

від «____» ____________20____ р. 
засідання апеляційної комісії з розгляду апеляції здобувача з приводу порушення 

процедури проведення визнання результатів навчання, здобутих шляхом 
неформальної та/або інформальної освіти від ____ №__ 

 
Склад предметної комісії: 
Голова: __________________________________ 
Члени: __________________________________ 

__________________________________ 
 

Розглядали: апеляцію з приводу порушення процедури проведення визнання 
результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти 
здобувачем _______________________________________________________________  
 
Рішення предметної комісії: 

1. За результатами аналізу поданої апеляції винесено рішення: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Голова комісії: ______________ ____________________ 
Члени комісії: _______________ ____________________ 

_______________ ____________________ 
підпис    Ім’я ПРІЗВИЩЕ 

 

З рішенням комісії ознайомлений _______________ _____________________ 

дата     підпис    Ім’я ПРІЗВИЩЕ 

 


