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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про порядок визнання на юридичному факультеті
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди,
результатів навчання отриманих у неформальній освіті (далі – Факультет)
розроблене відповідно до вимог Закону України «Про освіту», «Про вищу
освіту».
1.2. Положення розроблено з метою урегулювання порядку визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті здобувачами усіх рівнів
вищої освіти.
1.3. Основні терміни та їх визначення:
Формальна освіта – це 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.
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 набуті в процесі навчання,
виховання та розвитку, що можна ідентифікувати, спланувати, оцінити та
виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої
програми або окремих освітніх компонентів.
2. ПОРЯДОК ТА ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ У
НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ
2.1. Право на визнання результатів навчання у неформальній освіті
поширюється на здобувачів усіх рівнів вищої освіти.
2.2. Визнання результатів навчання у неформальній освіти дозволяється
перед початком вивчення навчальних дисциплін.
2.3. Здобувач вищої освіти звертається з заявою до декана Факультету з
проханням про визнання результатів навчання у неформальні освіті. До заяви
додаються документи (сертифікати, свідоцтва тощо), які підтверджують ті
вміння, які здобувач отримав під час навчання, із зазначенням організації, що
надавала неформальну освіту, тематики освітніх заходів, обсягу навчальних
годин.
2.4. Для визнання результатів навчання у неформальній освіті
розпорядженням декана Факультету, навчально-методична комісія Факультету
приймає рішення про перезарахування навчальних годин на основі визнання
результатів навчання у неформальній освіті.

2.5. Здобувач має бути ознайомлений з програмою навчальної
дисципліни, критеріями оцінювання та засобами вимірювання, які виносяться
на підсумкове оцінювання.
2.6. Здобувачу надається 10 робочих днів для підготовки підсумкового
контролю (по кожній навчальній дисципліни).
2.7. Підсумковий контроль проходить у формі заліку/екзамену за
робочими планами за поточний навчальний рік. Екзаменаційна комісія
виставляє підсумкову оцінку, яка перераховується за національною шкалою та
шкалою оцінювання ЄКТС.
2.8. Якщо здобувач за результатами підсумкового контролю та його
перескладання отримав менше 60 балів, то йому не зараховуються результати
навчання у неформальній освіті і він направляється для повторного вивчення
навчальної дисципліни у межах формальної освіти згідно навчального плану.
3. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО
ПОЛОЖЕННЯ
3.1. Це Положення, а також зміни та доповнення до нього приймається на
Вченій раді Факультету та затверджуються розпорядженням декана
Факультету.

