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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про визнання у Лубенському лісотехнічному фаховому 

коледжі (далі–Коледжі) результатів навчання, здобутих здобувачами освіти у 

неформальній та інформальній освіті (далі–Положення) розроблено відповідно 

до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову 

передвищу освіту», Наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 

р. № 977 «Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», Порядку визнання у 

вищій та фаховій перед вищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом 

неформальної та/або інформальної освіти, затвердженому наказом МОН 

України від 08.02.2022 року №130. 

1.2. Положення регламентує порядок та процедуру визнання результатів 

навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті здобувачами усіх 

рівнів освіти в Коледжі.  

1.3. У цьому Положенні терміни використовуються в такому значення: 

формальна освіта – освіта, яка здобувається за освітніми програмами 

відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, 

спеціальностей і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених 

стандартами освіти/освітніми програмами результатів навчання відповідного 

рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою; 

неформальна освіта – 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 – сукупність знань, умінь, навичок інших 

компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньою 

програмою (у т.ч. у неформальній або інформальній освіті), які можна 

ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. 
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2. ПОДАННЯ ЗАЯВ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НЕФОРМАЛЬНОГО ТА/АБО ІНФОРМАЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

2.1. Особа, яка звертається до Коледжу щодо визнання результатів 

неформального та/або інформального навчання (здобувач освіти), подає 

відповідну заяву (Додаток 1), декларацію про попереднє навчання та додаткові 

документи, які підтверджують наведену у декларації про попереднє навчання 

інформацію (за наявності). 

2.2. Декларація про попереднє навчання повинна містити: 

- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); 

- 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 здобувача 

освіти, 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 здобувачем освіти для 

підтвердження інформації про неформальне та/або інформальне навчання (за 

наявності). 

2.3. Здобувачам освіти надається консультативна допомога 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. 

2.4. Коледж здійснює аналіз достатності інформації щодо здобутого 

здобувачем освіти попереднього досвіду та результатів його неформального 

та/або інформального навчання та перевірку наданої ним інформації. Для 

підтвердження або уточнення необхідної інформації Коледж направляє запити 

до зазначених у декларації про попереднє навчання суб’єктів, які здійснювали 

неформальне навчання або де здійснювалася професійна, громадська або інша 

діяльність, під час якої здобувачем освіти здобувались результати 

неформального та/або інформального навчання. Відповіді зазначених суб’єктів 
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приймаються до розгляду як додаткові документи (матеріали), які засвідчують 

наведену заявником інформацію. 

2.5. У випадку направлення запиту до суб’єкта, який здійснював 

неформальне навчання або де здійснювалася професійна, громадська або інша 

діяльність, під час якої здобувались відповідні результати навчання, термін 

розгляду заяви про визнання може бути продовжений, про що Коледж інформує 

здобувача освіти. 

2.6. За результатами аналізу, перевірки отриманої інформації Коледж 

приймає рішення про можливість проводити подальші процедури визнання. 

2.7. Строк розгляду заяви та прийняття рішення про 

можливість/неможливість проводити подальші процедури визнання на основі 

наданої здобувачем 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 здобувачем освіти здобувались результати 

неформального та/або інформального навчання, строк розгляду заяви 

продовжується до отримання зазначеної інформації та її опрацювання 

Коледжем. 

2.8. Якщо інформація, наведена у декларації про попереднє навчання, та 

додаткові документи, надані заявником та/або суб’єктом (суб’єктами) 

неформального та/або інформального навчання, не дозволяють ідентифікувати 

результати неформального та/або інформального навчання здобувача освіти для 

їх подальшого співставлення з результатами навчання, передбаченими 

відповідною освітньою програмою, або наведена у декларації про попереднє 

навчання інформація щодо неформального навчання або досвіду діяльності 

здобувача освіти не підтверджується, Колеж повертає документи заявнику без 

подальшого розгляду із зазначенням підстав прийняття такого рішення. 

2.9. Оскарження такого рішення здійснюється відповідно до Порядку 

визнання результатів неформального та/або інформального навчання, 

затвердженого у Коледжі. 

2.10. Здобувач освіти має право повторно подати на розгляд заяву про 

визнання результатів неформального та/або інформального навчання та 

декларацію, що містить уточнену інформацію, та додаткові документи, що її 
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підтверджують і дозволяють ідентифікувати результати неформального та/або 

інформального навчання заявника. 

2.11. На підставі інформації, що міститься у декларації про попереднє 

навчання та наданих документах, здійснюється співставлення результатів 

неформального та/або інформального навчання заявника з результатами 

навчання, передбаченими відповідною освітньою програмою. Співставлення 

задекларованих заявником результатів неформального та/або інформального 

навчання з результатами навчання, передбаченими відповідною освітньою 

програмою, передбачає їх аналіз і порівняння за змістом та рівнем складності. 

2.12. За результатами співставлення Коледж приймає рішення щодо 

відповідності/невідповідності задекларованих результатів неформального 

та/або інформального навчання здобувача освіти певним результатам навчання, 

передбаченим обов’язковою складовою освітньої програми, та ідентифікує 

результати навчання, які підлягають оцінюванню. 

2.13. У випадку невідповідності задекларованих результатів 

неформального та/або інформального навчання здобувача освіти результатам 

навчання, передбаченим обов’язковою складовою освітньо-професійної 

програми Коледжу, розглядається можливість визнання таких результатів 

навчання в рамках вибіркової складової освітньої програми, за якою навчається 

заявник. Обов’язковою умовою визнання результатів неформального та/або 

інформального навчання здобувача освіти в рамках вибіркової складової 

освітньо-професійної програми є відповідність цих результатів навчання рівню 

освіти, на якому реалізується освітня програма. 

3. ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НЕФОРМАЛЬНОГО ТА/АБО ІНФОРМАЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

3.1. Прийняття рішення про визнання результатів неформального та/або 

інформального навчання здобувача освіти здійснюється за підсумками їх 

оцінювання. 

3.2. Розпорядженням директора Коледжу створюється комісія, яка 

визначає можливість та форми визнання результатів навчання, набутих у 

неформальній/інформальній освіті. До комісії входять: заступник директора з 

навчальної роботи, голови циклових комісій, педагогічні працівники, які 

здійснюють реалізацію відповідного освітнього компонента, що пропонується 

до перезарахування на основі визнаних результатів навчання у 

неформальній/інформальній освіті. 
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3.3. Методи, зміст та обсяг оцінювання результатів навчання здобувача 

освіти повинні забезпечувати оцінювання усіх змістових складових 

відповідного (відповідних) результату (результатів) навчання (змістову 

валідність). 

3.3. Особи, які здійснюють оцінювання, повинні бути обізнаними у 

предметі оцінювання, компетентними у питаннях оцінювання та визнання, 

неупередженими, здатними створювати належну психологічну обстановку для 

заявника та не мати конфлікту інтересів. 

3.4. Для оцінювання результатів неформального та/або інформального 

навчання здобувача освіти Коледж визначає обсяг і методи демонстрації та 

вимірювання цих результатів навчання з урахуванням їх змісту та можливої 

специфіки.  

3.5. Процедура проведення визнання результатів навчання набутих у 

неформальній/інформальній освіті включає: 

- комісія розглядає набуті здобувачем освіти документи, проводить із ним 

співбесіду та за можливості перезараховує результати навчання; 

- у разі, якщо навчальним планом передбачено виконання курсової роботи 

(проєкту), комісія проводить процедуру визнання результатів його навчання у 

неформальній/інформальній освіті у формі захисту поданої ним роботи; 

- у разі, якщо здобувач освіти заявляє про визнання результатів його 

практичного навчання у неформальній/інформальній освіті та перезарахування 

йому результатів практик, комісія за результатами наданих їй документів та 

співбесіди зі здобувачем освіти  проводить процедуру визнання або невизнання 

цих результатів; 

- за підсумками роботи комісія формує протокол, у якому міститься 

висновок про зарахування чи не зарахування відповідного освітнього 

компонента. 

3.5. Коледж приймає рішення про визнання результатів неформального 

та/або інформального навчання здобувача освіти, якщо за підсумками 

оцінювання підтверджено відповідність цих результатів результатам навчання, 

передбаченим відповідною освітньою програмою. 

3.6. Визнані Коледжем результати неформального та/або інформального 

навчання використовуються для реалізації академічних прав заявника 

(зарахування здобувачу освіти певних освітніх компонентів освітньої програми, 
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окремих видів навчальної роботи в межах певних освітніх компонентів 

освітньої програми, формування індивідуальної освітньої траєкторії). 

3.7. Коледж приймає рішення про зарахування здобувачу освіти певного 

освітнього компонента освітньої програми, якщо за підсумками визнання 

результатів неформального та/або інформального навчання визнаються усі 

результати навчання, передбачені цим освітнім компонентом. У такому 

випадку здобувачу освіти зараховується відповідна освітньому компоненту 

кількість кредитів ЄКТС. Оцінка за таким освітнім компонентом визначається 

за підсумками вимірювання визнаних результатів навчання. 

3.8. У випадку, якщо за підсумками визнання результатів неформального 

та/або інформального навчання визнається тільки частина результатів навчання, 

передбачених певним освітнім компонентом, здобувачу освіти зараховуються 

окремі види навчальної роботи за таким освітнім компонентом. 

3.9. У випадку прийняття Коледжем рішення про можливість визнання 

результатів неформального та/або інформального навчання здобувача освіти в 

рамках вибіркової складової освітньої програми, то за підсумками визнання 

таких результатів навчання Коледж зараховує заявнику певну кількість 

кредитів вибіркової складової освітньої програми. У такому випадку визнані 

результати навчання мають бути відображеними в індивідуальному 

навчальному плані як один чи декілька вибіркових освітніх компонентів. 

Обсяги таких освітніх компонентів у кредитах ЄКТС визначаються Коледжем 

на основі інституційної практики призначення кредитів ЄКТС освітнім 

компонентам. 

3.10. Загальний обсяг освітніх компонентів освітньої програми, що 

зараховуються здобувачу освіти за підсумками визнання результатів 

неформального та/або інформального навчання, не може перевищувати 25 

відсотків відповідної освітньої програми. 

3.11. Здобувач фахової передвищої освіти не може бути звільненим від 

атестації за підсумками визнання результатів неформального та/або 

інформального навчання. 

 

 

 

 




