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1. Загальні положення 
1.1. Положення регламентує порядок визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній та інформальній освіті здобувачами усіх 
рівнів вищої освіти. 

1.2. Положення про неформальну та інформальну освіту учасників освітнього 
процесу Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського (далі − Положення) розроблено на підставі Закону 
України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII з метою організації 
неформальної та інформальної освіти, визначення критеріїв визнання 
результатів навчання, отриманих у процесі неформальної та інформальної 
освіти. 

1.3. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту» 
від 05.09.2017 року № 2145-VIII, «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року 
№ 1556-VII, постанов Кабінету Міністрів України від 23.13.2013 року 
№ 11341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», від 
29.04.2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти», від 28.03.2018 року № 302 «Про затвердження Положення про 
систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони 
здоров’я».  

1.4. Відповідно до Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-
VIII, стаття 8: Особа реалізує своє право на освіту впродовж життя 
шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти. Держава 
визнає ці види освіти, створює умови для розвитку суб’єктів освітньої 
діяльності, що надають відповідні освітні послуги, а також заохочує до 
здобуття освіти всіх видів. 
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. 
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, здобуті 
шляхом неформальної та/або інформальної освіти, визнаються в системі 
формальної освіти в порядку, визначеному законодавством.  
Неформальна та інформальна освіта є доповненням та/або альтернативою 
формальної освіти в навчанні протягом усього життя людини. 

1.5. Засади неформальної освіти. Неформальна освіта базується на трьох 
засадах: 
− «Учитися в дії» – отримання вмінь у процесі практичної діяльності, 

що втілюється шляхом виконання великої кількості практичних 
вправ (завдань) на основі теоретичного матеріалу. 

− «Учитися взаємодіяти» – робота в команді, тісна взаємодія учасників 
й спонукання до спільної праці.  

− «Учитися вчитися» – отримання навичок пошуку й опрацювання 
інформації, розвиток умінь аналізувати особистий досвід й 
отримувати з нього ґрунтовні знання. 

1.6. Типи професійних кваліфікацій: 
− навчання в межах укладених угод про наукове співробітництво із 

ЗВО України та зарубіжними партнерами; 
− навчання з отриманням сертифіката знань іноземних мов 

(міжнародні стандарти оцінювання); 
− короткотривалі курси (в т. ч. підвищення кваліфікації); 
− короткотривалі курси для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, 

магістр. 
1.7. Організація неформальної освіти та зарахування результатів ґрунтується 

на засадах Європейської кредитно-трансферної системи, яка передбачає 
накопичення й перезарахування кредитів здобувачів освіти. Обсяг одного 
кредиту ЄКТС - 30 годин. 
Навчальний заклад подає детальну інформації (у всемережжі) про 
запропонований навчальний курс (дисципліну), очікувані результати 
навчання (компетентності), якими повинен оволодіти слухач; допоміжні 
ресурси й послуги, що пропонуються в процесі викладання курс 
(дисципліни); довідку про особу, яка репрезентуватиме курс 
(дисципліну).  
За місяць до впровадження курсу в навчальний процес укладається 
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тристороння угода між слухачем, закладом вищої освіти, який 
пропонує курс (дисципліну) та організацією, яка скеровує слухача. Угода 
є гарантом отримання сертифікату. Результати навчання, здобуті шляхом 
неформальної та інформальної освіти, визнаються в системі формальної 
освіти в порядку, визначеному законодавством.  

 
2. Мета та завдання неформальної та інформальної освіти 

2.1. Мета неформальної та інформальної освіти – забезпечення безперервності 
здобуття знань, отримання необхідних професійних умінь та навичок; 
формування професійних компетентностей фахівця та підвищення його 
конкурентоспроможності; збагачення власного професійного досвіду; 
проведення наукових розвідок. 

2.2. Завдання неформальної та інформальної освіти: здобуття нових 
професійних компетентностей; удосконалення раніше набутих умінь та 
навичок; підвищення кваліфікації; створення експериментальної бази для 
проведення досліджень у професійній діяльності; опанування 
інноваційними інформаційно-комунікаційними технологіями та 
проведення з їх допомогою навчальних занять; набуття досвіду 
здійснювати науково-дослідницьку діяльність; організація різноманітних 
видів самостійної роботи. 

 
3. Організаційні засади неформальної та інформальної освіти 

3.1. Здобувачем неформальної та інформальної освіти може бути будь-яка 
особа незалежно від віку, статусу, професії чи посади. 

3.2. Неформальна та інформальна освіта здійснюється за власним бажанням. 
При цьому учасник добровільно обирає курс (дисципліну), який його 
цікавить. 

3.3. Опрацювання електронних заяв, укладання угод, забезпечення 
приміщення для проведення занять та ін. організаційні питання 
здійснюють координатор неформальної та інформальної освіти в 
навчальному закладі, декани факультетів, завідувачі кафедр, 
представники наукового, навчального відділів, відділу міжнародних 
зв’язків. 
 

4. Визнання результатів неформальної та інформальної освіти та 
здобувачів вищої освіти за ступенем бакалавр (магістр) 

4.1. Навчання шляхом неформальної чи інформальної освіти планується, 
організовується та впроваджується в семестрі, що передує семестру, в 
якому заплановано вивчення навчальної дисципліни (циклу професійної 
підготовки та за вибором ЗВО) відповідно до навчального плану 
спеціальності (з метою надати можливість повторного складання 
дисципліни в разі отримання негативного результату).  

4.2. ЗВО визнає результати навчання у процесі неформальної та інформальної 
освіти обсягом 10 % від загального обсягу за певною освітньою 
програмою. 
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4.3. Дозвіл на здобуття формальної та інформальної освіти надає 
ректор ЗВО з попереднім узгодженням із деканом факультету, 
завідувачем кафедри, навчальним відділом, проректором із навчальної 
роботи. 

4.4. Після прослуховування курсу здобувач неформальної (інформальної) 
освіти в триденний термін повинен подати документи (сертифікат, 
свідоцтво) про прослуханий курс (дисципліну). 

4.5. Предметна комісії у складі завідувача кафедри, гаранта освітньої 
програми, науково-педагогічного працівника, який викладає дисципліну 
(курс), декана факультету, представника навчального відділу протягом 
трьох днів вносять пропозиції щодо визнання результатів навчання, 
отриманих у процесі неформальної освіти та перезарахування їх. Склад 
предметної комісії затверджує ректор ЗВО. У разі успішного 
перезарахування результатів навчання, отриманих у процесі 
неформальної освіти, здобувач вищої освіти в наступному семестрі 
звільняється від прослуховування й складання цієї дисципліни. 

4.6. Предметна комісії у складі завідувача кафедри, гаранта освітньої 
програми, науково-педагогічного працівника, який викладає дисципліну 
(курс), декана факультету, представника навчального відділу протягом 
трьох днів вносять пропозиції щодо визнання результатів навчання, 
отриманих у процесі інформальної освіти та перезарахування їх. Склад 
предметної комісії затверджує ректор ЗВО. 

4.7. Здобувача освіти, який проходив курс навчання у процесі отримання 
інформальної освіти, ознайомлюють з програмою навчальної дисципліни, 
переліком питань для самостійного опрацювання та контрольних питань 
для здійснення перевірки.  

4.8. Протягом 10-ти робочих днів здобувач освіти готується до усного 
складання чи написання підсумкової роботи 

4.9. Підсумкова оцінка виставляється предметною комісією відповідно до 
«Положення про оцінювання результатів навчання студентів у 
Миколаївському національному університеті імені 
В. О. Сухомлинського». 

4.10. За умови, якщо здобувач освіти отримав менше 60-ти балів (за 100 
бальною шкалою оцінювання), результати, отримані в процесі здобуття 
інформальної освіти, не зараховуються. 

4.11. У разі успішного перезарахування результатів навчання, отриманих у 
процесі інформальної освіти, здобувач вищої освіти в наступному 
семестрі звільняється від прослуховування й складання цієї дисципліни. 

4.12. Здобувач освіти, який отримав негативний висновок предметної комісії, 
має право звернутися на ім’я ректора з проханням переглянути оцінку, 
отриману під час підсумкового контролю. 

4.13. Апеляційна комісія, до складу якої входять заступник декана з навчальної 
роботи, науково-педагогічний працівник кафедри, проректор із 
навчальної роботи розглядає апеляційну заяву, має право провести 
повторне складання підсумкової роботи та ухвалює рішення. 




