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І. Загальні положення 
 

1.1. Порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або 

інформальної освіти (далі – Порядок) визначає загальні вимоги до процедур визнання 

у Державній науковій установі «Київський академічний університет» результатів 

навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти (далі – 

результати неформального та/або інформального навчання). 

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, наведених в законах України «Про 

освіту» та «Про вищу освіту». 

1.3. Право на застосування даної процедури в Київському академічному університеті (далі 

– КАУ) дає наявна ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти. 

1.4. Київський академічний університет має право визнавати результати неформального 

та/або інформального навчання осіб, які: 

− здобувають вищу освіту в КАУ за певною освітньо-науковою програмою; 

− переводяться з іншого навчального закладу до Київського академічного 

університету, або з однієї освітньо-наукової програми на іншу в межах Київського 

академічного університету; 

− поновлюються до складу здобувачів освіти у Київському академічному університеті; 

− пройшли онлайн навчання з окремих курсів на навчальних платформах з 

дистанційного навчання від провідних університетів, або провідних навчальних 

провайдерів, що відносяться до спеціальності та ОНП, на якій навчається студент, і 

отримали відповідні сертифікати з результатами навчання, де зазначено кількість 

годин (кредитів) навчання; 

− пройшли факультативне навчання курсів в КАУ або провідних університетах, що 

відносяться до спеціальності та ОНП, на якій навчається студент, і отримали 

відповідні сертифікати з результатами навчання, де зазначено кількість годин 

(кредитів) навчання. 

1.5. Визнання в КАУ результатів неформального та/або інформального навчання особи – це 

комплекс процедур, що встановлюють їх відповідність результатам навчання, 

передбаченим відповідною освітньо-науковою програмою (результатам навчання 

певних освітніх компонентів або програмним результатам навчання), або певному 

рівню освіти, за підсумками чого приймається рішення про можливість зарахування 

особі певних освітніх компонентів (складових освітніх компонентів) відповідної 

освітньо-наукової програми (у тому числі, в рамках її вибіркової складової). 



1.6. Визнання результатів неформального та/або інформального навчання особи в 

Київському академічному університеті передбачає такі процедури: 

− подання особою заяви щодо визнання; 

− ідентифікацію задекларованих у письмовій формі особою результатів 

неформального та/або інформального навчання, які підлягають оцінюванню; 

− оцінювання задекларованих результатів навчання особи; 

− прийняття рішення про визнання та зарахування особі відповідних освітніх 

компонентів (складових освітніх компонентів) освітньо-наукової програми або 

відмову у визнанні. 

1.7. Порядок визнання результатів неформального та/або інформального навчання в 

Київському академічному університеті затверджується Вченої радою КАУ та 

оприлюднюється на офіційному вебсайті КАУ. 

1.8. У процесі визнання в КАУ результатів неформального та/або інформального навчання 

не підлягають розгляду документи, що підтверджують неформальне навчання та/або 

професійну, громадську чи іншу діяльність, видані на тимчасово окупованій території 

України або території держави, визнаної Верховною Радою України державою-

агресором або державою-окупантом. 

 

 

II. Подання заяв та ідентифікація результатів неформального та/або 

інформального навчання 
 

2.1. Особа, яка звертається до Київського академічного університету щодо визнання 

результатів неформального та/або інформального навчання (далі – заявник), подає 

відповідну заяву, 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 заявника, 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 заявником для підтвердження 

інформації про неформальне та/або інформальне навчання (за наявності). 

2.3. Декларація подається секретарю спеціалізованої кафедри Київського академічного 

університету (далі – Кафедра) за якою закріплена відповідна освітньо-наукова 

програма, в рамках якої планується проведення процедури визнання результатів 

неформального та/або інформального навчання заявника. 

2.4. Упродовж 14 робочих днів після отримання такої декларації призначається засідання 

відповідної спеціалізованої кафедри Київського академічного університету на якому 

розглядається декларація заявника. 

2.5. На засіданні Кафедри здійснюється аналіз достатності інформації щодо здобутого 

заявником попереднього досвіду та результатів неформального та/або інформального 

навчання заявника та перевірку наданої заявником інформації. 

Для підтвердження або уточнення необхідної інформації Кафедра КАУ 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 заявником здобувались результати неформального та/або 

інформального навчання. 

Відповіді зазначених суб’єктів приймаються до розгляду як додаткові документи 

(матеріали), які засвідчують наведену заявником інформацію. 

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 Кафедра КАУ інформує заявника. 

За результатами аналізу, перевірки отриманої інформації приймає рішення про 

можливість проводити подальші процедури визнання. 

2.6. Строк розгляду заяви та прийняття рішення про можливість/неможливість проводити 

подальші процедури визнання на основі наданої заявником 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 заявником здобувались результати 



неформального та/або інформального навчання, строк розгляду заяви продовжується 

до отримання зазначеної інформації та її опрацювання Кафедрою КАУ. 

2.7. 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 заявника для їх подальшого співставлення з 

результатами навчання, передбаченими відповідною освітньо-науковою програмою, 

або наведена у декларації про попереднє навчання інформація щодо неформального 

навчання або досвіду діяльності заявника не підтверджується, Кафедра КАУ через 

секретаря Кафедри повертає документи заявнику без подальшого розгляду із 

зазначенням підстав прийняття такого рішення. 

2.8. Заявник має право повторно подати на розгляд Кафедри КАУ заяву про визнання 

результатів неформального та/або інформального навчання та декларацію, що містить 

уточнену інформацію, та додаткові документи, що її підтверджують і дозволяють 

ідентифікувати результати неформального та/або інформального навчання заявника. 

2.9. На підставі інформації, що міститься у декларації про попереднє навчання та наданих 

документах, Кафедра КАУ здійснює співставлення результатів неформального та/або 

інформального навчання заявника з результатами навчання, передбаченими 

відповідною освітньо-науковою програмою. 

  Співставлення задекларованих заявником результатів неформального та/або 

інформального навчання з результатами навчання, передбаченими відповідною 

освітньо-науковою програмою, передбачає їх аналіз і порівняння за змістом та рівнем 

складності. 

  За результатами співставлення Кафедра КАУ приймає рішення щодо 

відповідності/невідповідності задекларованих результатів неформального та/або 

інформального навчання заявника певним результатам навчання, передбаченим 

обов’язковою складовою освітньо-наукової програми, та ідентифікує результати 

навчання, які підлягають оцінюванню. 

  У випадку невідповідності задекларованих результатів неформального та/або 

інформального навчання заявника результатам навчання, передбаченим обов’язковою 

складовою освітньо-наукової програми, Кафедра КАУ розглядає можливість визнання 

таких результатів навчання в рамках вибіркової складової освітньо-наукової програми, 

за якою навчається заявник. 

  Обов’язковою умовою визнання результатів неформального та/або інформального 

навчання заявника в рамках вибіркової складової освітньо-наукової програми є 



відповідність цих результатів навчання рівню освіти, на якому реалізується освітньо-

наукова програма. 

 

 

 

 

III. Оцінювання та визнання результатів неформального та/або 

інформального навчання 
 

3.1. Прийняття рішення про визнання результатів неформального та/або інформального 

навчання заявника спеціалізованою кафедрою Київського академічного університету 

здійснюється за підсумками їх оцінювання. 

3.2. Кафедра КАУ приймає рішення про визнання результатів неформального та/або 

інформального навчання заявника, якщо за підсумками оцінювання підтверджено 

відповідність цих результатів результатам навчання, передбаченим відповідною 

освітньо-науковою програмою. 

3.3. Визнані Кафедрою КАУ результати неформального та/або інформального навчання 

використовуються для реалізації академічних прав заявника (зарахування заявнику 

певних освітніх компонентів освітньо-наукової програми, окремих видів навчальної 

роботи в межах певних освітніх компонентів освітньо-наукової програми, формування 

індивідуальної освітньої траєкторії). 

3.4. Кафедра КАУ приймає рішення про зарахування заявнику певного освітнього 

компонента освітньо-наукової програми, якщо за підсумками визнання результатів 

неформального та/або інформального навчання визнаються усі результати навчання, 

передбачені цим освітнім компонентом. У такому випадку заявнику зараховується 

відповідна освітньому компоненту кількість кредитів ЄКТС. Оцінка за таким освітнім 

компонентом визначається за підсумками вимірювання визнаних результатів навчання. 

  Кафедра має право провести співбесіду із заявником з метою виставлення оцінки за 

таким освітнім компонентом. 

3.5. У випадку, якщо за підсумками визнання результатів неформального та/або 

інформального навчання визнається тільки частина результатів навчання, 

передбачених певним освітнім компонентом, заявнику зараховуються окремі види 

навчальної роботи за таким освітнім компонентом. 



3.6. У випадку прийняття Кафедрою КАУ рішення про можливість визнання результатів 

неформального та/або інформального навчання заявника в рамках вибіркової складової 

освітньо-наукової програми відповідно до пункту 2.9 цього Порядку, за підсумками 

визнання таких результатів навчання Кафедра КАУ зараховує заявнику певну кількість 

кредитів вибіркової складової освітньо-наукової 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 Кафедрою КАУ на основі інституційної 

практики призначення кредитів ЄКТС освітнім компонентам. 

3.7. Загальний обсяг освітніх компонентів освітньо-наукової програми, що зараховуються 

здобувачу освіти за підсумками визнання результатів неформального та/або 

інформального навчання, не може перевищувати 25 відсотків відповідної освітньо-

наукової програми (для спеціальностей галузі знань 12 «Інформаційні технології» не 

може перевищувати 35 відсотків відповідної освітньо-наукової програми). 

3.8. Рішення Кафедри КАУ про визнання результатів неформального та/або інформального 

навчання заявника фіксується у протоколі засідання Кафедри, витяг із якого разом із 

доповідною запискою подається заступнику директора Київського академічного 

університету з наукової роботи для остаточного затвердження і долучається до особової 

справи заявника. 

3.9. Здобувач вищої освіти не може бути звільненим від атестації за підсумками визнання 

результатів неформального та/або інформального навчання. 


