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1. Призначення та галузь використання 

1.1. Положення регламентує порядок зарахування результатів 

неформальної освіти, яка здобувається 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, здобувачам освітніх ступенів 

молодшого бакалавра, бакалавра, магістра у Вищому навчальному закладі 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» щодо навчання на 

території України чи за її межами. 

1.2. Це положення є обов’язковим для використання в діяльності кафедр і 

структурних підрозділів під час здійснення освітнього процесу. 

1.3. Зміст положення не суперечить державним та галузевим стандартам, 

нормативно-методичним документам щодо організації діяльності та управління 

кафедрами та структурними підрозділами закладу вищої освіти. Його 

розроблення здійснювалось з урахуванням вимог нормативних документів 

Міністерства освіти та науки України, Національного агентства забезпечення 

якості вищої освіти, системи управління якістю діяльності Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 

розроблених відповідно до вимог стандарту «Система управління якістю. 

Вимоги» (ISO 9001:2015). 

1.4. Введення даного документа в дію здійснюється з моменту його 

затвердження. У разі виникнення необхідності документ підлягає перегляду. 

Пропозиції щодо внесення змін у зміст документа можуть вносити перший 

проректор, директор (декан) інституту (факультету), завідувач кафедри, 

керівники відповідних структурних підрозділів, діяльність яких пов’язана з 

функціонуванням освітнього процесу в університеті. Перегляд змісту 

документа з врахуванням запропонованих змін здійснює начальник відділу 

забезпечення якості діяльності університету. Первинний документ та 

актуалізовані його варіанти затверджує ректор університету. 

1.5. Дане Положення є конфіденційним документом. Можливості його 

копіювання визначає перший проректор. 

 

2. Нормативні посилання 

Викладені в положенні принципи та рекомендації, розроблені відповідно 

до: 

Конституції України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (зі змінами та 

доповненнями). 

Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-19 (зі змінами та 

доповненнями). 

Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (зі 

змінами та доповненнями). 



 

ПУЕТ 

 

Система управління якістю діяльності 

Положення про зарахування результатів неформальної 

освіти 

ДПСЯ РІ – 9-8.1-219-54-20 

Редакція 01 

Сторінка 6 із 16 

 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579. 

Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти. Європейська асоціація із забезпечення якості вищої 

освіти. Видавництво «Ленвіт». - К.: 2006. 

Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (ESG). Ухвалено Міністерською конференцією в Єревані, 

14-15 травня 2015 р. 

Довідника користувача «Європейська кредитна трансферно-

накопичувальна система». Видавництво Львівської політехніки, Львів, 2015. 

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 11.07.2019 № 977. 

Статуту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», 2019 р. 

Стратегії розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 рр., 2017 р. 

Концепції діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», 2010 р. 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки 

і торгівлі» (ДПСЯ ПД - 9-4.4-131-54-20). 

Положення про організацію освітнього процесу Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ДПСЯ 

ПД – 9-8.1-46-54-20). 

Управління ризиками. (ДПСЯ М – 9-6.1-205-54-19). 

 

3. Визначення та скорочення 

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. 

Учасники – здобувачі освітніх ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, 

магістра. 

ПУЕТ – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі». 

ДПСЯ – документ і процедури системи якості, розроблені відповідно до 

вимог системи стандартизації України і системи якості ПУЕТ, які 

встановлюють комплекс норм, правил, вимог до об’єкта стандартизації та до 

процесу управління ним в університеті та затверджені ректором університету.  

РІ – робоча інструкція. 

ЄКТС – Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система. 
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ЗВО – заклад вищої освіти. 

 

4. Мета 
Метою цього документа є встановлення порядку зарахування результатів 

неформальної освіти за умови використання інших кредитних систем на основі 
здійснення експертного оцінювання і визнання навчальних досягнень, 
кваліфікацій учасників автоматичного трансферу кредитів з використанням 
європейського трансферу та накопичення кредитів ЄКТС і європейської 
системи переведення оцінок EGRACONS (Egracons Grade Conversion System). 

 

5. Відповідальність 
5.1. Загальну відповідальність за впровадження вимог цього документу 

несе перший проректор. 

5.2. Відповідальність за організацію зарахування результатів 

неформальної освіти відповідно цього Положення, доведення механізму 

зарахування до здобувачів вищої освіти покладається на директора (декана) 

інституту (факультету), завідувача кафедри, науково-педагогічного працівника.  

5.3. Відповідальність за контроль організації зарахування результатів 

неформальної освіти покладається на начальника відділу управління освітнім 

процесом, начальника науково-методичного відділу ліцензування та 

акредитації. 

5.4. Відповідальність за забезпечення підтримки своєчасного розміщення 

даного Положення на сайтах кафедр і університету несе директор департаменту 

маркетингу. 

5.5. Відповідальність за проведення внутрішнього аудиту якості 

управління освітньою діяльністю кафедр, інституту (факультету), відділу 

управління освітнім процесом, науково-методичного відділу ліцензування та 

акредитації, за своєчасну актуалізацію цього документа та доведення змін до 

кафедр покладається на начальника відділу забезпечення якості діяльності 

університету.  

 

6. Загальні положення 

6.1. Відгукуючись на виклики сьогодення та потреби педагогічних, 

науково-педагогічних і наукових працівників, здобувачів вищої освіти, держава 

передбачила можливість безперервного навчання у Законі України «Про 

освіту», відповідно до якого з’явилася можливість обирати один з видів освіти 

впродовж життя – поєднуючи формальну (навчання, курси підвищення 

кваліфікації в закладі післядипломної освіти), неформальну (курси, семінари та 

інших заходів) чи інформальну освіту (самоосвіта). 

6.2. Формальна освіта – це освіта, яка здобувається за освітніми 

програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей 

знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти 
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визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти 

та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою. 

6.3. 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. Така навчальна діяльність не обов’язково цілеспрямована та 

структурована, не фіксується документально, але сприяє розширенню 

професійних знань та умінь і є однією з ключових компетентностей 

особистості. Форми інформальної освіти: одноразові лекції, відеоуроки, медіа-

консультації, спілкування з колегами, читання спеціалізованих журналів, 

телебачення, відео, незаплановані випадкові бесіди. 

6.4. Неформальна освіта – це освіта, яка не передбачає присудження 

визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може 

завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових 

освітніх кваліфікацій. 

6.4.1. Неформальна освіта (Non-formal education) – освіта, яка є 

інституціоналізована, цілеспрямована, спланована особою або організацією, що 

забезпечує надання освітніх послуг. Визначальною характеристикою 

неформальної освіти є те, що вона є доповненням та (або альтернативою) 

формальної освіти в навчанні протягом усього життя. Вона допомагає швидко і 

вчасно отримати необхідні знання відповідно до потреб тут і зараз. Навчання в 

рамках таких програм часто ведеться для забезпечення загального права 

доступу до освіти.  

6.4.2. Неформальна освіта доступна людині будь-якого віку, але вона не 

обов’язково має спрямовану структуру; вона може бути короткою за 

тривалістю та / або низькою за інтенсивністю; вона, зазвичай, організується 

очно (короткострокові курси, тренінги, майстер-класи, семінари, майстерні 

тощо), дистанційно (дистанційні курси, вебінари у вигляді, майстер-класів або 

семінарів).  

6.4.3. Види неформальної освіти: 

6.4.3.1. Професійні курси (тренінги) – це тренінги та/чи семінари для 

працівників закладів освіти (підприємств, організацій, компаній) з підвищення 

кваліфікацій та/чи здобуття нових навичок. Зазвичай, професійні курси 

проводяться в короткі періоди та в умовах «безпечного простору». За цільовою 

аудиторією, професійні курси поділяються на корпоративні (за ініціативи ЗВО) 

та індивідуальні (за ініціативи здобувача освіти, працівника).  

6.4.3.2. Громадянська освіта – готує населення країни, особливо молодь, 

виконувати свою роль як громадян. При цьому громадянська освіта містить у 

собі неформальні соціальні інститути (сім’ї, громади, бібліотеки, громадські 

організації, профспілки, спортивні команди, виборчі кампанії, ЗМІ тощо). 

6.4.3.3. Онлайн-освіта (MOOC) – це інтернет-курс з великомасштабною 

інтерактивною участю та відкритим доступом через Інтернет. На додаток до 

традиційних матеріалів навчального курсу, такі як відео, читання, а також 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%96_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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домашніх завдань, MOOC надає можливість використання інтерактивного 

форуму користувачів, які допомагають створити спільноти здобувачів вищої 

освіти, науково-педагогічних працівників та співробітників. Це одна із 

найновіших форм дистанційного навчання, яка активно розвивається у світовій 

освіті. Подібні сайти розраховані на здобувачів різних попередніх рівнів 

підготовки – як новачків, так і досвідчених фахівців. 

6.4.3.4. Професійні стажування – навчання персоналу на робочому місці 

під керівництвом відповідальної особи після теоретичної підготовки або 

одночасно з нею з метою практичного оволодіння новими знаннями, формами 

та методами, адаптації до об’єктів обслуговування та керування, набуття 

навичок швидкого орієнтування на робочому місці та інших прийомів роботи. 

Серед них (Додаток 1): 

 Prometheus – український MOOC, що надає можливість безкоштовно 

створювати онлайн-курси, за умови якісного та відповідного до цінностей 

ресурсу контенту. 

 ВУМ online – платформа громадянської освіти, яка створює онлайн-

курси для розвитку українського суспільства. Платформа створена на основі 

Відкритого Університету Майдану. 

 Інша Освіта – українська громадська організація, що працює за 

страндартами неформальної освіти Німеччини «Theodor Heuss Kolleg», та 

проводить професійні курси для освітян з дотримання стандартів якості 

неформальної освіти. 

 Центр гуманістичних технологій «АХАЛАР» – громадська організація, 

що розвиває якість громадянської освіти в Україні. 

 Технічна студія «Винахідник» – розвиває якість освіти за допомогою 

LEGO через свої курси навчання та франшизу, що контролює дотримання 

цінностей та стандартів якості навчання. 

 Міжнаціональний центр неформальної освіти – громадська організація, 

яка активно сприяє популяризації неформальної освіти, а також міжнародного 

діалогу серед молоді завдяки молодіжним обмінам; 

 Українська Академія Лідерства – 10-місячна програма неформальної 

освіти для випускників шкіл, що будується на поєднанні елементів фізичного, 

емоційного та інтелектуального розвитку. 

 Math Is Your Future – міжнародна онлайн-школа математики 

започаткована в Україні. Надає можливість вчителям математики з України 

ознайомлюватись з міжнародними навчальними методиками, програмами і 

стандартами та інтегрувати їх у викладацьку практику. 

 Навчай для України – неприбуткова організація, що залучає молодих 

спеціалістів для викладання в школах України. 

 Благодійна організація «Благодійний фонд «ПроОсвіта» – займається 

розвитком громадянської освіти в малих містах і селах України, вбачаючи в 

цьому запоруку підвищення загального рівня освіченості нації. Місією 

організації «ПроОсвіта» є створення належних умов для формування і розвитку 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/Prometheus
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%88%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://www.facebook.com/Non.Formal.Education.Ukraine/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://mathisyourfuture.com/
http://teachforukraine.org/
https://web.archive.org/web/20190511075819/http:/proosvita.org.ua/


 

ПУЕТ 

 

Система управління якістю діяльності 

Положення про зарахування результатів неформальної 

освіти 

ДПСЯ РІ – 9-8.1-219-54-20 

Редакція 01 

Сторінка 10 із 16 

 

демократичної громадянської культури серед дітей та молоді невеликих 

населених пунктів України. 

6.4.4. Неформальна освіта ґрунтується на трьох важливих засадах: 

6.4.4.1. «Вчитися в дії» – отримання різних вмінь під час практичної 

діяльності. Цей принцип реалізується на практиці, насамперед, через велику 

кількість практичних вправ та обов’язкове опрацювання теоретичного 

матеріалу на практичному ґрунті (наприклад, через роботу в малих групах чи в 

рольових іграх). 

6.4.4.2. «Вчитися взаємодіяти» – цей принцип передбачає навчання роботі 

в команді та спонукання до співпраці з оточенням. Мультиплікаторам у сфері 

неформальної освіти важливо пам’ятати, що люди найбільш результативно 

навчаються у групах та один від одного. Використання роботи в малих групах 

на будь-якому тренінгу дає великий простір для горизонтального навчання 

всередині групи. 

6.4.4.3. «Вчитися вчитися» – отримання навичок пошуку та обробки 

інформації, а також вмінь аналізувати власний досвід та отримувати з нього 

живі знання. 

6.5. У Положенні враховані засади Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи, що є однією з передумов функціонування закладів 

вищої освіти України в Європейській зоні вищої освіти. 

6.6. Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система – система 

трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському 

просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій 

та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої 

освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів 

навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС. 

6.7. Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

– одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої 

освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів 

навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження 

одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 

60 кредитів ЄКТС. 

6.8. Результати навчання – сукупність знань, вмінь, навичок, інших 

компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо- 

професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, 

кількісно оцінити та виміряти. 

6.9. Кредити присвоюються здобувачам вищої освіти після завершення 

необхідної навчальної діяльності та досягнення відповідних результатів 

навчання, що підтверджується належним оцінюванням. Кількість кредитів, що 

присвоюється здобувачам вищої освіти, який демонструє досягнення 

результатів навчання, дорівнює кількості кредитів, що відповідають освітньому 

компоненту. 
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6.10. Зарахування кредитів – процес визнання кредитів, отриманих в 

процесі неформальної освіти. 

 

7. Порядок зарахування результатів неформальної освіти 

7.1. Право на зарахування результатів навчання у неформальній освіті 

поширюється на здобувачів усіх рівнів вищої освіти. 

7.2. Зарахування результатів навчання у неформальній освіті дозволяється 

для навчальних дисциплін, які починають викладатися з другого семестру. 

Заяву про зарахування результатів неформальної освіти з навчальних дисциплін 

здобувач вищої освіти подає протягом перших 10 робочих днів від початку 

семестру задля того, щоб у випадку відмови у зарахуванні він зміг пройти 

підготовку з відповідної дисципліни в повному обсязі. 

7.3. Можливе повне зарахування, часткове зарахування та відмову у 

зарахуванні результатів неформальної освіти: 

7.3.1. Повне зарахування результатів неформальної освіти рекомендують 

у разі, коли вивчена навчальна дисципліна співпадає із запланованими 

результатами навчання (компетентностями) або має несуттєві відмінності, а 

також близька за обсягом і змістом (не менше 75 %). 

7.3.2. Часткове зарахування рекомендують у тому разі, коли результати 

вивчення навчальної дисципліни визнають не повністю, і за деякими темами 

необхідно додатково проводити переатестацію. У цьому разі зарахування 

можна провести за результатами виконання індивідуального завдання, 

складеного екзамену або пройденої співбесіди. Переатестацію проводить 

кафедра, за якою закріплена відповідна навчальна дисципліна. За результатами 

переатестації визначають оцінку із зарахованої навчальної дисципліни. 

7.3.3. Не беруть до уваги результати неформального навчання та не 

присвоюють кредити з навчальних дисциплін, що не відповідають вимогам 

відповідної освітньо-професійної програми щодо формування запланованих 

компетентностей. Не здійснюється визнання результатів навчання набутих у 

неформальній освіті, здобутих до початку навчання на певному освітньому 

рівні. 

7.4. Визнання результатів навчання набутих у неформальній освіті 

повинно передбачати такі обов’язкові етапи: 

7.4.1. Здобувач вищої освіти звертається із заявою на ім’я ректора з 

проханням про визнання результатів навчання у неформальній освіті. До заяви 

можуть додаватися будь-які документи (сертифікати, свідоцтва, довідки тощо), 

які підтверджують ті результати навчання, які здобувач отримав. У разі 

подання зазначених документів іноземною мовою заявник подає їх переклад, 

нотаріально завірений в установленому порядку. 

7.4.2. Протягом 10 днів з моменту отримання від ректора підписаної заяви 

про можливість визнання результатів навчання у неформальній освіті готується 

розпорядження по факультету (інституту), яким створюється комісія. Комісія 

визначає можливість повного чи часткового зарахування, форми та строки 
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проведення атестації для зарахування результатів навчання, набутих у 

неформальній освіті. До комісії входить заступник декана факультету 

(директора інституту), завідувач випускової кафедри або гарант освітньої 

програми, за якою навчається здобувач вищої освіти; провідні науково-

педагогічні працівники, які викладають навчальні дисципліни, що 

пропонуються до перезарахування на основі визнання результатів навчання у 

неформальній освіті. 

7.4.3. Процедура зарахування результатів навчання набутих у 

неформальній освіті здійснюється за таким порядком: 

7.4.3.1. Комісія розглядає надані документи, проводить співбесіду із 

здобувачем та/або перезараховує результати навчання, або призначає 

атестацію. 

7.4.3.2. Якщо комісія вважає за необхідне провести атестацію, то 

здобувача ознайомлюють з програмою навчальної дисципліни та переліком 

питань, які виносяться на підсумкове оцінювання. У такому разі здобувачу 

дається 10 робочих днів для підготовки до атестації. Комісія виставляє 

підсумкову оцінку за шкалою ЄКТС. Якщо здобувач отримав менше ніж 60 

балів, то йому не зараховуються результати навчання у неформальній освіті. 

7.4.3.3. За підсумками роботи комісія формує протокол, у якому міститься 

висновок про зарахування чи не зарахування відповідної навчальної 

дисципліни. 

7.5. У разі перезарахування навчальної дисципліни відповідно до рішення 

комісії до навчальної картки здобувача вносяться: назва навчальної дисципліни, 

загальна кількість годин/кредитів, оцінка та підстава щодо перезарахування 

(номер протоколу). Під час зарахування результатів неформальної освіти 

враховують раніше отриману оцінку навчальних досягнень здобувача вищої 

освіти (якщо така відображена в документах). 

7.6. У разі негативного висновку комісії щодо зарахування результатів 

навчання здобувач має право звернутися з заявою про апеляцією до ректора. 

Ректор створює наказом апеляційну комісію у складі першого проректора, 

декана/директора та науково-педагогічних працівників випускової кафедри, які 

не входили до складу комісії. Апеляційна комісія за результатами розгляду 

скарги приймає обґрунтоване рішення про повне або часткове задоволення 

скарги чи про залишення поданої скарги без задоволення. 

7.7. Зарахування результатів неформальної освіти з навчальних дисциплін 

оформлюється розпорядженням по факультету (інституту): 

  за умови повного зарахування – за погодженням з завідувачем 

випускової кафедри та гарантом освітньої програми; 

  за умови часткового зарахування або відхилення – на підставі висновку 

комісії, створеної розпорядженням по факультету (інституту). 
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8. Оформлення документів про зарахування результатів 

неформальної освіти 
Підготовка розпорядження по факультету (інституту) із витягом з 

протоколу засідання комісії щодо рішення, з обов’язковим обґрунтуванням та 

рекомендацією про повне зарахування, часткове зарахування або відмову у 

зарахуванні результатів неформальної освіти здобувачів вищої освіти та 

внесення оцінки та кредитів до залікової книжки студента. 
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9. Погодження змісту документу 

№ 

з/п 
Посада 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 
Дата Підпис 

1. Перший проректор Педченко 

Наталія Сергіївна 

  

2. Директор інституту 

економіки, управління та 

інформаційних 

технологій 

Вергал Ксенія 

Юріївна 

  

3. Декан факультету 

харчових технологій, 

готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу 

Скрипник 

Вячеслав 

Олександрович 

  

4. Декан факультету 

товарознавства, торгівлі 

та маркетингу 

Ткаченко Аліна 

Сергіївна 

  

5. Директор інституту 

заочно-дистанційного 

навчання 

Іванов Юрій 

Васильович 

  

6. Начальник відділу 

управління освітньою 

діяльністю 

Молчанова 

Наталія Юріївна 

  

7. Начальник науково-

методичного відділу 

ліцензування та 

акредитації 

Герман Наталія 

Володимирівна 

  

8. Начальник відділу 

забезпечення якості 

діяльності 

Огуй Наталія 

Іванівна 
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10. Додатки 

 

Додаток 1 

Адреси платформ неформальної освіти 

 

▪Prometheus https://prometheus.org.ua/ 

▪EdEra https://www.ed-era.com/ 

▪edX https://www.edx.org/ 

▪Coursera https://www.coursera.org/ 

▪Matific https://www.matific.com/ua/uk/home/ 

▪Khan Academy https://www.khanacademy.org/ 

▪Доступна освіта https://dostupnaosvita.com.ua/ 

▪iLearn https://ilearn.org.ua/ 

▪Be Smart https://besmart.study/ 

▪ЗНО-ОНЛАЙН https://zno.osvita.ua/ 

▪Відкритий Університет Майдану https://vum.org.ua/ 

▪Codecademy https://www.codecademy.com/ 

▪Duolingo https://uk.duolingo.com/ 

▪Lingva.Skills https://lingva.ua/ 

▪Hogwarts is here http://www.hogwartsishere.com/ 

 

 

 

https://prometheus.org.ua/?fbclid=IwAR0XtpJlAAXxS8lFtEtHCqslhsufX1-R8aqp_5I8Hy5sAhw96A5NLiQopoM
https://www.ed-era.com/?fbclid=IwAR0g9fCinl52Nr3yX3tlaQtdkVgek6gVtLtjZ0isJeK2a31b0fziX4lz0fw
https://www.edx.org/?fbclid=IwAR2pBThNGAnq9kK0mstCtQfZiHw2UFVo9KKP8wSX5gyHS0Zi7PtLGjv5f4s
https://www.coursera.org/?fbclid=IwAR1W6iGN3_jcwohHlgYWj2ZaXGThzw1ox_vU4c5BH7_2qnxHuLwyPW1Jyt4
https://www.matific.com/ua/uk/home/?fbclid=IwAR3fHD_wWRzKL2EX2mQOVRDUF6Jsa--QULKSzluebMzTadPiRiF8fJ6hk34
https://www.khanacademy.org/?fbclid=IwAR1phqrKnWRFUdxvpK18GgfNkDBJ1G_8u1gIcRRQ47MWhX5V6KaRuN8vBl0
https://dostupnaosvita.com.ua/?fbclid=IwAR02kqnsqQco26e-WnORkIzo6zLgRxG96v8E2B1PHAEZmoRJifOxB1x2jo8
https://ilearn.org.ua/?fbclid=IwAR0a86jUGJPMD2wlKhTviJf1NNgumiKNHtZTAgSWmUED48ebHC87z4nQjC8
https://besmart.study/?fbclid=IwAR14Vx0dxYWlXKetbXf0zqWWX8MlcU5rikxBdktHuNWuBHaDhCaXXYr3T5E
https://zno.osvita.ua/?fbclid=IwAR3xKtOSRxDwUzEug8ZTO2d350WwpSros1hVrgtzQuGI7n32Vs7HCGmaMlI
https://vum.org.ua/?fbclid=IwAR2Ur5UeDsA0D9IK01pxbuBAqj0V14egLwt3DuO0Fzi1sGuwl_xAalqI9DI
https://www.codecademy.com/?fbclid=IwAR128PX85B7NX3JPTRA1S2MOrvz5QxrHTk722WIMJ4lpH03rwUHqfTXP63s
https://uk.duolingo.com/?fbclid=IwAR1zeXNOI4zHj3beS-MiQSptcait5rafzC6YZT-uJPG7eyEGb_DVC8IILaA
https://lingva.ua/?fbclid=IwAR1RCcXLhuR7KsiGa0OtYoVOXpu1Pj62VyRczUsuODpf3dFtT_-5fZL-i_k
http://www.hogwartsishere.com/?fbclid=IwAR0DMjqVCDusGbru8r8_ZCY6z1OXb5bOUOA2uV8sqo5klaGMDNObFL9L4D4
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Додаток 2 

 

Зразок заяви  

 

 
_____________________________ 

«ДО РОЗГЛЯДУ»  

 

__________________________ 
 

«____» ____________20___ р. 

 

Ректору ПУЕТ 

проф. Нестулі О.О. 
 

студента(ки) _________ курсу   

ступінь вищої освіти __________________________ 

форма навчання(денна/заочна) ___________________________  

освітня 

програмя/спеціалізація_________________________________

_________________________________________________ 

________________ ________________________________ 
спеціальність 
_________________________________________________ 

факультет/інститут________________________________  

____________________________________________________ 

ПІБ студента __________________________________  

____________________________________________  

контактний номер телефону____________________________________ 

 

 

ЗАЯВА 

 
Прошу надати дозвіл на визнання результатів навчання у неформальній освіті 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.  
 

Додаток: 

Копія документа, що підтверджує результати навчання у неформальній освіті 

 
 

«____»_______________202___ р.    ________________________ 
          (підпис) 
 

 

 

 


