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1. ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Методичні рекомендаціі' щодо неформальноі' освіти (далі —

Методичні рекомендаціі') на факультеті соціальноі' та психологічноі' освіти

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (далі

— Факультет) розроблено на підставі Закону Украіни «Про вищу освіту»;

Закону Украі'ни «Про освіту»; Постанови Кабінету Міністрів Украіни від

23.13.2013 р. №11341 «Про затвердження Національно'і рамки кваліфікацій»,

Постанови Кабінету Міністрів від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюсться підготовка
здобувачів вищоі' освіти»; Положення «Про порядок реалізаціі' права на

академічну мобільність», затвердженого постановою Кабінету Міністрів

Укра'іни від 12 серпня 2015 р. № 579; Методичних рекомендацій Міністерства
освіти і науки Украіни щодо запровадження Свропейськоі' кредитно—

трансферноі' системи та 11 ключових документів у закладах вищоі' освіти;

Положення про організацію освітнього процесу в Уманському державному
педагогічному університету імені Павла Тичини (протокол засідання Вчено'і'

ради університету №10 від 28.04.2015 р.); Положення про Свропейську

кредитно-трансферну систему навчання в Уманському державному
педагогічному університеті імені Павла Тичини (протокол засідання Вченоі'

ради університету №13 від 30.06.2015 р.); н. 4. Пораднику щодо заповнсння
відомостей самооцінювання осв'ітньоі' програми (для закладів вищоі' освіти)
«Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання,

отриманих у неформальній освіті, що е доступними для всіх учасників
освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізаціі'

освітньоі' програми»; Положення про акредитацію освітніх програм, за якими
здійснюеться підготовка здобувачів вищоі' освіти (наказ Міністерства освіти і

науки Украі'ни 1 1.07.2019 р. №977).
Методичні рекомендаціі' регламентують діяльність Факультету щодо

організаціі' неформальноі' освіти учасників освітнього процесу та встановлюе
единий порядок організаці'і' програм неформально'і' освіти для учасників



освітнього процесу на основі Тимчасового порядку визначення результатів

навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті в Уманському

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (протокол

засідання Вчено'і' ради університету №9 від 25.02.2020 р., наказ ректора№21 7

о/д від 26.02.2020 р.).

2. ОСНОВ1 ТЕРМ1НИ, ЁХ ВИЗНАЧЕННЯ
2.1. Формальна освіта — це освіта, яка здобуваеться за освітніми

програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей

знань, спеціальностей (професій) і передбачае досягнення здобувачами освіти

визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня

освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою.
2.2. Неформальна освіта — це освіта, яка здобуваеться, як правило, за

освітніми програмами та не передбачае присудження визнаних державою
освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоенням
професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.

2.3. інформальна освіта (самоосвіта) — це освіта, яка нередбачас

самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час

повсякденно'і діяльності, пов’язаноі' з професійною, громадською або іншою

діяльністю, родиною чи дозвіллям.
2.4. Результати навчання, здобуті шляхом неформально'і та/або

інформально'і освіти, визнаються в системі формально'і освіти в порядку,

визначеному законодавством.
2.5. Здобувачі освіти — студенти, курсанти, слухачі, стажисти, аспіранти

(ад’юнкти), докторанти, інші особи, які здобувають освіту за будь яким пндом

та формою здобуття освіти.

2.6. 1ндивідуальна освітня траекторія — персональний шлях реалізаціі'

особистісного потенціалу здобувача освіти, що формуеться з урахуванням
його здібностей, інтересів, потреб, мотиваціі', можливостей і досвіду,

грунтуеться на виборі здобувачем освіти видів, форм 1 темпу здобуття освіти,



"

суб’сктів освітньоі' діяльності та запропонованих ними освітніх програм,

навчальних дисциплін і рівня `1'х складноеті, методів і засобів навчання.

індивідуальна освітня траекторія в закладі освіти може бути реалізована через
індивідуальний навчальний план.

2.7. індивідуальний навчальний план _ Документ, шо визначас

послідовність, форму і темп засвоення здобувачем освіти освітніх компонентів

освітньоі' програми з метою реалізаціі' його індивідуальноі'освітньоі' траскторіі'

та розроблясться закладом освіти у взаемодіі' із здобувачем освіти за ная вності

необхідних для цього ресурсів.
2.8. Компетентність — динамічна комбінація знань, умінь, навичок,

способів мислення, поглядів, Цінностей‚ інших особистих якостей, шо

визначае здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну
та/або подальшу навчальну діяльність.

2.9. Освітня діяльність — діяльність суб’екта освітньоі' діяльності,

спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у

формальній та/або неформальній освіті.

2.10. Педагогічна діяльність — інтелектуальна, творча діяльність

педагогічного (науково—педагогічного) працівника або самозайнятоі' особи у

формальній та/або неформальній освіті, спрямована на навчання, виховання та

розвиток особистості, і'1' загальнокультурних, громадянських та/або

професійних компетентностей.
2.11. Засоби вимірювання результатів неформально'і' освіти

екзаменаційні білети, контрольні та тестові завдання, кваліфікаційні пробні
роботи, інструменти, обладнання, матеріали та інші засоби відповідно до рівня
кваліфікаціі' та технологічних вимог.

2.12. Перезарахування результатів навчання, отриманих у

неформальній освіті — це процес визнання в системі формальноі' освіти знань,
умінь та інших компетентностей, набутих у неформальній чи інформальній
освіті.



3. Ц1Л1 ТА ЗАВДАННЯ НЕФОРМАЛЬНОЁОСВ1ТИ НА
ФАКУЛЬТЕТ1

3.1. Основні цілі неформальноі'освіти:
- професійний розвиток відповідно до державноі'політики у галузі освіти
та забезпечення якості освіти;
— підвищення якості освітніх послуг, які надаються факультетом;
- підвищення ефективності наукових досліджень;
— підвищення конкурентоздатності випускників факультету на
вітчизняному та Міжнародному ринках освітніх послуг та праці;
— збагачення індивідуального досвіду учасників освітнього процесу
щодо інших моделей створення та поширення знань.
3.2. Основним завданням неформальноі' освіти на факультеті с

розширення та доповнення компетентностей,що отримуються в формальному
освітньому процесі, покрашення якості освітніх послуг, а також розвиток
додаткових компетентностей здобувачів освіти.

4. ВИЗНАННЯ ТА ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ РЕЗУЛЬТА'ПВ
НЕФОРМАЛЬНОТОСВ1ТИ УЧАСНИКіВ

ФОРМАЛЬНОГО ОСВ1ТНЬОГОПРОЦЕСУ НА ФАКУЛЬТЕТ1

4.1. Право на визнання результатів навчання у неформальній освіті
поширюеться на здобувачів усіх рівнів вищо'і освіти.
4.2. Визнання результатів навчання здобутих у не(])ормальній освіті
дозволяеться для дисциплін, які будуть викладатися у наступному семестрі.
При цьому визнання результатів проводиться у семестрі, який передуе
семестру, у якому згідно з навчальним планом конкретноі' освітньо'і' програми
(надалі — ОП) передбачено вивчення певноі' дисципліни.
4.3. Визначення результатів навчання, здобутих у неформальній освіті,
поширюеться лише на нормативні дисципліни ОП, оскільки вибіркові
дисципліни здобувач може обирати самостійно з широкого переліку, що дас
йому змогу вивчати те, що е для нього більш пріоритетним і бажаним, а також
забезпечуе формування його індивідуальноі' освітньоі' траекторіі'.
4.4. Факультет може визнати результати навчання, здобуті у неформалы-іій
освіті, в обсязі, що, як правило, не перевищус 10% від загального обсягу
кредитів, передбачених ОП, але не більше 6 кредитів на початковому
(короткому циклу) і першому (бакалаврському) рівнів освіти та не більше 5

кредитів на другому (магістерському) і третьому (освітньо—науковому) рівнів
освіти в межах навчального року.

Перезарахуванню можуть підлягати результати неформально'і освіти,
шо за тематикою, обсягом вивчення та змістом відповідають як навчальній



дисципліні в цілому, так і '1'1' окремому розділу, темі (темам), індивідуальному
завданню (курсовій роботі, курсовому проекту, контрольній роботі тощо), які
передбачені робочою програмою (силабусом) даноі' навчальноі' дисципліни.
4.5. Процедура визнання результатів здобутих у неформальній освіті
передбачае такі обов’язкові етапи:
- подання заяви із долученням інших документів (сертифікатів, свідоцтв і

т.д.), які можуть прямо чи опосередковано засвідчувати наведену в ній
інформацію в деканат факультету;
— формування предметноі' комісіі', яка визначае можливість визнання, форми та
строки проведення оцінювання для визначання результатів навчання, набутих
у неформальній освіті;
— проведення оцінювання для визнання результатів навчання, набутих у
неформальній освіті.
4.6. Здобувач вишоі' освіти звертаеться із заявою до ректора Університету з

проханням визнати результати навчання, здобуті у неформальній освіті. До
заяви додаються, у разі наявності, будь-які документи (сертифікати, свідоцтва
тощо), які підтверджують ті вміння, які здобувач отримав під час навчання.
Вказана заява подаеться не пізніше 30 робочих днів до завершения
відповідного семестру.

Заяву про зарахування результатів неформальноі' освіти з навчальних
дисциплін здобувач вищо'і' освіти подав протягом перших 10 робочих днів від
початку семестру задля того, щоб у випадку відмови у і'х зарахуванні він мав
би можливість пройти підготовку з відповідноі' дисципліни у повному обсязі.

Ректор скеровуе таку заяву із долученими документами на Факультет
Для створення предметноі' комісіі'.
4.7. Для визнання результатів навчання, здобутих у неформальній освіті декан
факультету своі'м розпорядженням створюс предметну комісію. До тако'і'
комісі'і входять: декан факультету або голова науково—методичноі' комісіі'
факультету; завідувач кафедри, гарант освітньоі' програми, на якій навчаеться
здобувач; науково-педагогічні працівники, які викладають дисципліни, що
пропонуються до перерахування на основі визнання результатів навчання у
неформальній освіті.

Комісія може рекомендувати: повне зарахування, часткове зарахування
та відмову у зарахуванні результатів неформальноі'освіти.

Повне зарахування результатів неформальноі' освіти рекомснлують у
випадку, коли вивчена дисципліна співпадас із запланованими результатами
навчання (компетентностями) або мае несуттсві відмінності, а також близька
за обсягом і змістом (не менше, ніж на 75 %).

Часткове зарахування рекомендують у тому випадку, коли дисципліну
визнають не повністю, і за деякими темами необхідно додатково проводити
переатестацію.



У цьому випадку зарахування дисципліни здійснюеться за результатами
виконання індивідуального завдання, складеного екзамену або пройденоі'
співбесіди.
4.8. Предметна комісія розглядае надані документи, проводить співбесіду із

здобувачем та/або перезараховуе результати навчання, або призначае
атестацію.

Предметна комісія приймае до уваги результати неформального
навчання та може присво'іти кредити 3 дисциплін, що відповідаіоть вимогам
відповідно'і освітньоі' програми щодо формування запланованих
компетентностей.

Предметна комісія визначае змістовну відповідність результатів
неформального навчання та навчальних Дисциплін‚ керуючись переліком
компетентностей і результатів навчання, досягнення яких передбачено
освітньою програмою здобувача.

На основі робочоі' програми (силабусу) навчальноі' дисципліни комісія
визначае обсяги перезарахування в кредитах СКТС.

Предметна комісія визначае метод оцінювання результатів навчання,
відповідно до робочоі' навчальноі' програми / силабула. Здобувача
ознайомлюють з програмою навчальноі' дисципліни / силабусом та персліком
питань, які виносяться на підсумкове оцінювання. Якщо робочою навчальною
програмою / силабусом передбачено виконання письмовоі' роботи з цісі'
дисципліни (курсовоі' роботи, есе, реферату тощо), то здобувача
ознайомлюють з критеріями оцінювання та правилами оскарження
результатів.

Підсумкова оцінка зазначаеться згідно документа 3добувача, що
підтверджуе участь у заході неформальноі' освіти. Комісія в обов’язковому
порядку визначае підсумкову оцінку за '1'1' відсутності в документі (сертифікаті,
свідоцтві тощо). У випадку відсутності підсумковоі' оцінки комісія проводить
підсумковий контроль.

Для оцінки результатів навчання використовують ряд критері'і'в:
- співставність компетентностей,за Національною рамкою кваліфікацій;
- результати навчання можуть бути визнаними в межах кредитів, передбачених
навчальним планом.

За результатами співбесіди та підсумкового оцінювання здобувачу може
перезараховуватись весь обсяг освітнього компонента або його частина —

окремий змістовий модуль у вигляді балів передбачених робочою навчальною
програмою / силабусом.

В разі перезарахування частини освітнього компоненту, відповіді—іі бали
вносяться до журналу академічно'і групи на початку вивчення навчальноі'
дисципліни.



4.9. Предметна комісія дае 10 робочих днів для підготовки здобувача до
підсумкового контролю (з кожноі' дисципліни) та 20 робочих днів для
написання письмовоі' роботи (за наявності).
4.10. Підсумковий контроль проходить у вигляді екзамену. Предметна комісія
виставляе підсумкову оцінку за шкалою СКТС, яка визначена у Положенні про
організацію освітнього процесу в Уманському державному педагогічному
університеті імені Павла Тичини.
4.11. Якщо здобувач отримав менше 60 балів, то йому не зараховуіоться
результати навчання у неформальній освіті.
4.12. За підсумками оцінювання предметна комісія формус протокол, у якому
міститься висновок про зарахування чи незарахування віді'іовідноі'
дисципліни.
4.13. При перезарахуванні навчальних дисциплін відповідно до рішення
предметноі' комісіі' до навчальноі' картки здобувача вносяться: назва
дисципліни, загальна кількість годин/кредитів, оцінка та підстава щодо
перезарахування (номер протоколу). Якщо зарахуванню підлягають окрсмі
розділи чи теми — результати атестаціі' 3 заходу неформальноі' освіти в
обов’язковому порядку враховуються викладачем при визначені підсумковоі'
оцінки з навчальноі' дисципліни.
4.14. Здобувач звільняеться від вивчення перезарахованоі' дисципліни у
наступному семестрі.
4.15. У разі негативного висновку предметноі' комісіі' щодо визнання
результатів навчання здобувач мае право звернутися з апеляціеіо до ректора
університету.
4.16. Відповідно до апеляціі' ректор видае наказ про створення алеляційно'і
комісіі', ДО складу яко'і' входять: перший проректор, декан факультету та
науково—педагогічні працівники випусковоі' кафедри, які не входили до складу
предметноі' комісіі'. Апеляційна комісія за результатами розгляду скарги
приймае Обгрунтоване рішення про повне або часткове задоволення скарги ни
про залишення подано'і скарги без задоволення.
4.17. Не здійснюеться визнання результатів навчання, набутих у неформальній
освіті, здобутих до початку навчання на певному освітньому рівні.
4.18. Університет інформуе Міністерство освіти і науки Украі'ни про всі
випадки трансферу кредитів у випадку визнання результатів у неформальній
або інформальній освіті в обсязі понад 30 кредитів.

5. ОРГАН13АЦ1ЯНЕФОРМАЛЬНОЁосвтти
НА ФАКУЛЬТЕТ1 соцтАльно'і' ТА психологтчно'і' освтти

У Меморандумі неперервно'і освіти Свропейського Союзу (2000 р.)
зазначено: «Досі при формуванні політики в галузі освіти враховувалася лише



г."

формальна освіта, а іншим двом категоріям не надавалося практично жодноі'
уваги. Континуум неперервно'і' освіти робить неформальну та формальну
освіту рівноправними учасниками процесу навчання».

Неформальна освіта доступна здобувачам вищоі' освіти, але вона не
обов’язково мае спрямовану структуру; вона може бути короткою за
тривалістю та / або низькою за інтенсивністю; й вона, як правило,
організуеться у вигляді короткострокових курсів, тренінгів, майстер-класів
семінарів, конференцій, засідань, форумів, акцій, тощо.

5.1. На Факультеті при організаціі' неформальноі' освіти мае бути
розроблено програми, положення, інструкціі', інформаційні листи (надалі ——

супроводжуючі документи) щодо форм проведення неформальноі' освіти
(форматПроведення опііпе, ойііпе).

5.1.1. До структури неформально'і освіти належать науково-практичні
центри, які функціонують на факультеті, на базі яких можуть організовуватися
тренінги, майстер-класи, конференціі' та ін. для здобувачів освіти.

5.2. Організація та проведення неформально'і освіти з видачею
відповідних документів про освіту (сертифікат або інший підтверджуючий
документ, (додаток 4).

5.3. Супровідний документ про організацію неформально'і освіти на
факультеті соціальноі' та психологічно'і освіти подасться голові науково—
методичноі' комісіі' факультету (додаток 5).

5.4. Сертифікати про неформальну освіту ресструються у журналі обліку
видачі сертифікатів неформальноі' освіти факультету соціальноі' та
психологічно'і' освіти (додаток 6).

5.5. інформація про організацію форм неформальноі' освіти на
факультеті соціальноі' та психологічноі' освіти розміщуеться на сайті
факультету, соцмережах, дошці оголошень факультету.



Додаток 1

Заява

про визнання результатів навчання у неформальній та інформальній освіті

1.
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника)

(документ, що посвідчус особу)

(місце проживания: поштовий індекс, область, район, населений пункт., вулиця, номер будинку,
квартири заявника, номер телефону)

4. Мета звернення:
(визнання результатів навчання здобутих у неформальній та інформальній освіті)

(Освітній рівень, на який претенлус заявник)

(шифр та назва спеціальності, на визнання результатів навчання та періодів навчання за якого
претендуе заявник)

(кількість повних періодів навчання (курсів, семестрів), на визнання яких претендуе заявник)

(додаткові Відомості)

Даю згоду на обробку М0`1'х персональних Даних (підпис, прізвище, ініціали
заявника):

Відомості про здобуті результати навчання
РЗЗУЛЬТЗТИ НЗВЧЗННЯ

Вказуються здобуті результати навчання

Підпис, прізвище, ініціали заявника:

Дата заповнення



Додаток 2

Атестаційний лист
(заповнюеться закладом вищо'і' освіти)

1. Підстави для розгляду питання про визнання результатів навчання здобутих
у неформальній та інформальній освіті: (заява П[Б особи)
Галузь знань ‚

Спеціальність ‚

Освітня програма

Чи подані заявником документи в повному обсязі? (так/ні): ,

(інформація про відсутність обов’язкових для подання документів)
Чи правильно оформлені документи заявником? (так/ні): ,

(інформація про неправильно оформлені заявником документи)
Рішення про проведення атестаціі' або повернення документів без розгляду:

(номер та дата наказу, зміст прийнятого рішення)
2. Затверджений склад комісіі' 3 атестаціі' заявника:

(дата і номер розпоряджеі-п|я/наказу)

(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, педагогічна категорія, посада голови та членів комісі'і')

3. Дата надання (надсилання) запрошення заявнику: ‚

СТРОКИ ПРОВСДеННЯ атестаціі':
4. Атестація заявника:

Форма Зараховані дисципліни (практики, Зараховані Оцінки
атестаці'і' курсові роботи, форми атестаціі' кредити

здобувачів вищоі' освіти)

5. Рішення комісіі':

6. Затвердження рішення комісіі' наказом ректора:

(підпис, прізвище, ініціали, дата)
М.П.



т

Додаток 3

Декану
факультету соціальноі' та психологічно'і' освіти
Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини
проф. Кравченко О.О.
здобувача ступеня вищоі' освіти

(молодший бакалавр. бакалавр` магістр. доктор ‹|›ілосо‹|)і'|')
(вибрати необхідне)

__ КУРСУ __ГРУПИ
Денно'і/заочноі' форми навчання
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача

Заява
Прошу перезарахувати результати навчання, отримані мною у

неформальній освіті навчальноі' дисципліни, кількість кредитів СКТС, оцінка
іназва дисципліни). Результати навчання отримані мною під час вивчення{он;
лайн або очного курсу, у т.ч. курсу іноземноі' мови; стажуванні, участі у
програмі неакадемічних обмінів; участі у конференціі', конкурсі, олімпіадд
тренінгу, семінарі, майстер-класі, бізнес-школі тощо).

Копіі' документів, що підтверджують результати участі здобувача у
заходах неформальноі'освітиДодаються: (свідоцтво, дипломісертифікат тощо)
(найменування закладу (підприемства, установи, організаціі'), що видав
Документ).

Дата подання заяви Підпис здобувача вищо'і' освіти



Додгток 4
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичи ни

Факультету соціальноі' та психологічно'і' освіти

".
" СЕТРИФіКАТ Серія №

}:

(прізвище, ім’я, по батькові учасника)

успішно закінчив(ла) курс

в обсязі академічних годин навчання

кредитів

Наданий
науково—педагогічним працівником (ініціали, прізвище)

Декан факультету соціальноі'
та психологічноі освіти О. О. Кравченко

М.П.

Дата видачі сертифікату:



Програма

Мета програми:

Додаток 5

Завдання програми:
ВИМОГИ до учасників:
Термін реалізаці'і програми:
Навчальний план програми

Модуль 1 Тема Години

Всього

Керівник програми (підпис, ініціали, прізвище)



ЖУРНАЛ

Додаток 6

реестраціі' сертифікатів про неформальну освіту факультету соціально'і
та психологічно'іосвіти

№ Захід Прізвище, Реестраційний Дата видачі Підпис
п/ ім’я, по номер про

батькові отримання
учасника

01-2О*

* реестраційний номер де 01 порядковий номер, 20 — рік видачі
Документа.


