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Укладачі Положення про порядок визнання результатів навчання, 
отриманих у неформальній та інформальній освіті  здобувачами 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в Інституті розведення 
і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН: 

 
 

Михайло Гладій –  голова вченої ради Інституту; 

Юрій Полупан – директор Інституту; 

Світлана Ковтун – перший заступник директора з наукової роботи; 

Валентина Дзіцюк –  завідувач відділу;   

Кирило Копилов –  головний науковий співробітник; 

Світлана Войтенко – головний науковий співробітник;  

Наталія Полупан – заступник завідувача відділу; 

Юрій Максименко –  головний юрисконсульт. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Положення про порядок визнання в Інституті розведення і 
генетики тварин імені М.В.Зубця НААН результатів навчання, отриманих у 
неформальній та інформальній освіті здобувачами третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти, розроблено відповідно до вимог Закону України 
«Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», Порядку 
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 
вищих  навчальних закладах (наукових установах), нормативно-правових актів у 
галузі вищої освіти. 

1.2. Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або 
інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, 
визначеному законодавством. Згідно зі ст. 8 Закону України «Про освіту» 
«...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». 

1.3. Положення регламентує порядок та процедуру визнання результатів 
навчання, отриманих у неформальній та інформальній  освіті здобувачами 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти  доктор філософії. 

1.4. Основі терміни і їх визначення: 

 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) – 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. ПОРЯДОК ТА ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАВЧАННЯ, ОТРИМАНИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ТА 

ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ 
 

2.1. Право на визнання результатів навчання у неформальній/ 
інформальній освіті поширюється на здобувачів третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти  доктор філософії Інституту розведення і 
генетики тварин імені М.В.Зубця. 

2.2. Визнання результатів навчання у неформальній/ інформальній освіті 
дозволяється для дисциплін, які починають викладатися з другого семестру. 
При цьому визнання результатів проводиться у семестрі, який передує 
семестру, у якому згідно з навчальним планом конкретної освітньо-наукової 
програми (надалі ОНП) передбачено вивчення певної дисципліни. Обмеження 
зроблено з врахуванням ймовірності здобувача не підтвердити свої результати 
навчання у неформальній освіті. 

2.3. Визнання результатів навчання у неформальній/ інформальній 
освіті розповсюджується лише на обов'язкові дисципліни ОНП, оскільки 
вибіркові дисципліни здобувач може обирати самостійно із пропонованого 
переліку, що дає йому змогу вивчати те, чого він ще, на його думку, не знає. 

2.4. Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця  НААН 
може визнати результати навчання у неформальній/ інформальній освіті в 
обсязі не більше 10% від загального обсягу по конкретній ОНП. 

2.5. Здобувач вищої освіти звертається з заявою до директора 
Інституту з проханням, щодо визнання результатів навчання у 
неформальній/ інформальній освіті. До заяви додаються документи 
(сертифікати, свідоцтва тощо), які підтверджують ті вміння, які здобувач 
отримав під час навчання. 

2.6. Для визнання результатів навчання у неформальній / інформальній 
освіті наказом директора створюється предметна комісія, до якої входять: 
гарант освітньо- наукової програми, за якою навчається здобувач; 
науково-педагогічні працівники, які викладають дисципліни, що 
пропонуються до перерахування на основі визнання результатів навчання у 
неформальній освіті. 

2.7. Предметна комісія визначає метод оцінювання результатів 
навчання відповідно до навчального плану. Здобувача ознайомлюють з 
програмою навчальної дисципліни та переліком питань, які виносяться на 
підсумкове оцінювання. Якщо навчальним планом передбачено виконання 
письмової роботи по даній дисципліні (курсової роботи, реферату тощо), то 
здобувача ознайомлюють з переліком тем письмової роботи та дають 
термін на написання даної роботи. Також здобувача ознайомлюють з 
критеріями оцінювання та правилами оскарження результатів. 

2.8. На підготовку до підсумкового контролю відводиться не більше 10 



5 
 

робочих днів. 
2.9. Підсумковий контроль проходить у вигляді екзамену/заліку 

(відповідно навчального плану). Предметна комісія виставляє підсумкову 
оцінку за шкалою ЄКТС. 

2.10. Якщо здобувач отримав менше 60 балів, то йому не 
перезараховуються результати навчання, отриманні у неформальній та 
інформальній освіті. 

2.11. За підсумками оцінювання предметна комісія формує протокол, у 
якому міститься висновок щодо зарахування/не зарахування відповідної 
дисципліни. 

2.12. Здобувач звільняється від вивчення перезарахованої дисципліни. 
2.13. У разі негативного висновку предметної комісії щодо визнання 

результатів навчання у неформальній/інформальній освіті здобувач має 
право звернутися з апеляцією до директора Інституту. 

2.14. Відповідно до апеляції наказом директора Інституту створюється 
апеляційна комісія у складі: заступника директора з наукової роботи, 
завідувача відділу до відділу інтелектуальної власності, маркетингу інновацій 
та аспірантури Інституту, науково-педагогічних   працівників структурних 
підрозділів   Інституту,   наукові   тематики   яких  дотичні  до  предмету 
вивчення дисципліни,    що   пропонується   до   перезарахування,   та   які   не   
входили  до предметної комісії. Апеляційна комісія за результатами розгляду 
скарги приймає обґрунтоване рішення про повне або часткове задоволення 
скарги чи про залишення поданої скарги без задоволення. 
 

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

3.1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження та є 
обов’язковим до виконання всіма учасниками освітнього процесу. 

3.2. У випадку внесення змін або доповнень у державні нормативно-
правові документи, що регламентують питання цього Положення, відповідні 
пункти Положення втрачають свою чинність і вступають у дію внесені зміни. 


