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1. Загальні положення.
Положення про зарахування результатів неформальної освіти у Запорізькому
державному медичному університеті розроблено на підставі Закону України «Про
вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, міжнародних стандартів і класифікацій освіти
ЮНЕСКО (International Standard Classification of Education, ISCED - 2011/UNESCO) та
«Положення про організацію освітнього процесу в Запорізькому державному
медичному університеті».
1.1. Основні терміни та їх визначення:
Неформальна освіта (англ. Non-formal education) — освіта, яка
інституціоналізована, цілеспрямована, спланована особою або організацією, яка
забезпечує надання освітніх послуг. Визначальною характеристикою неформальної
освіти є те, що вона є доповненням та/або альтернативою формальної і може бути
використаною в освітньому процесі. Неформальна освіта 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, майстер-класи з
підвищення кваліфікацій та/чи здобуття нових навичок, онлайн-освіта поза межами
акредитованої освітньої програми з інтерактивною участю та відкритим доступом
через інтернет, професійні стажування з практичного оволодіння спеціальністю на
робочому місці під керівництвом відповідальної особи після теоретичної підготовки
або одночасно з нею, участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних
конференціях, участь у предметних олімпіадах та конкурсах наукових студентських
робіт.
У ЗДМУ до результатів неформальної освіти зараховується активна участь у
роботі студентських наукових гуртків кафедр, яка включає доповіді, публікацію тез або
статей.
1.2. Важливими результатами неформального навчання для здобувачів вищої освіти III
рівня акредитації згідно з науковою складовою ОНП є удосконалення рівня володіння
англійською мовою до рівня С1-С2 поза межами освітньо-наукової програми (курси з
іноземних мов); складання міжнародного кваліфікаційного іспиту за професійною

спеціалізацією на міжнародному професійному конгресі; участь у короткострокових
професійних тематичних семінарах, школах, майстер-класах, тренінгах; участь та
виступи з доповідями на Всеукраїнських або Міжнародних наукових конференціях,
конгресах, з’їздах, симпозіумах, на яких здобувач шліфує навички професійного
спілкування, наукової етики і дискусії та підвищує індивідуальну мовну кваліфікацію
за професійним спрямуванням; а також публікація тез доповідей на перелічених
наукових форумах.
1.3. Положення регламентує єдиний порядок визнання та зарахування результатів
неформальної освіти здобувачів усіх рівнів вищої освіти у Запорізькому державному
медичному університеті.

2. Порядок визнання та зарахування результатів неформальної освіти
учасників формального освітнього процесу в університеті.
2.1 Право на визнання результатів навчання у неформальній освіти поширюється на
здобувачів усіх рівнів вищої освіти (бакалаври, магістри, PhD-аспіранти).
2.2 Неформальна освіта здійснюється виключно за власним бажанням здобувачів
вищої освіти. Учасники освітнього процесу з урахуванням результатів самооцінки
компетентностей і професійних потреб самостійно обирають конкретні форми, види,
напрями та суб’єкти надання освітніх послуг у сфері неформальної освіти.
2.3 ЗДМУ використовує визнання результатів навчання у неформальній освіті для
формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти.
2.4. Визнання результатів навчання, здобутих у неформальній освіті, поширюється на
нормативні та вибіркові компоненти освітньої програми виключно із запропонованого
освітньою програмою списку обов’язкових та вибіркових освітніх компонент,
враховуючи компоненти навчального плану конкретного семестру, у якому відбулось
здобуття неформальної освіти.
2.5. Результати неформальної освіти для здобувачів І і II рівня формальної вищої
освіти зараховуються у вигляді балів ЄКТС із відповідної дисципліни у кількості,
зазначеній у таблиці відповідності (Додаток А).
2.6. Максимальний обсяг визнання ЗДМУ результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті, для здобувачів І і II рівня формальної вищої освіти складає 10%
від загального обсягу освітньої програми здобувача, але, як правило, не більше 6
кредитів в межах навчального року.
2.7. Визнання та зарахування результатів неформальної освіти передбачає наступні
етапи:
2.7.1 Здобувач вищої освіти звертається із заявою (Додаток Б) на ім’я проректора
з науково-педагогічної та навчальної роботи з клопотанням про визнання результатів
навчання, набутих у неформальній освіті. Заява має бути завізована деканом
відповідного факультету.
2.7.2 До заяви здобувач вищої освіти надає підтверджуючі документи (дипломи,
сертифікати, свідоцтва, програми тощо), які визначають тематику, обсяги результатів
навчання.
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2.7.3 Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи створює Предметну
комісію, у складі: гарант відповідної освітньої програми, декан відповідного
факультету, завідувач та науково-педагогічні працівники кафедри, на якій викладають
дисципліни, за якими планується зарахування результатів неформальної освіти.
Предметна комісія розглядає підтверджувальні документи та встановлює відповідність
заходу неформальної освіти з відповідною сумою балів ЄКТС (згідно Додатка А).
2.7.4 Гарант відповідної освітньої програми визначає дисципліну, за якою
відбудеться зарахування результатів неформальної освіти.
2.7.5 Результатом роботи предметної комісії може бути: зарахування результатів
неформальної освіти із призначенням відповідної кількості кредитів ЄКТС або
невизнання результатів неформальної освіти. За рішенням предметної комісії може
бути проведена додаткова співбесіда за тематикою заходу неформальної освіти.
2.7.6 Зарахування або не зарахування результатів неформальної освіти має
відбутися протягом 10 робочих днів від подання заяви здобувачем вищої освіти.
2.7.7 За результатами зарахування заходу неформальної освіти Предметна
комісія формує протокол, у якому міститься висновок для деканату або відділу
аспірантури стосовно визнання чи не визнання результатів неформальної освіти та
відповідна кількість балів ЄКТС з відповідної дисципліни (Додаток В).
2.7.7 У разі зарахування освітнього компоненту, до відповідних документів
вносяться: назва освітнього компоненту, загальна кількість кредитів та підстава
зарахування (номер протоколу засідання Предметної комісії).
2.7.8 Клопотання про додаткові індивідуальні бали студенту може подати
відповідальний за організацію роботи студентського наукового гуртка кафедри.
2.7.9 Відповідна рекомендація розглядається на засіданні кафедри для
вирішення питання про призначення додаткових балів студенту за індивідуальну
роботу із записом у відповідному протоколі.
2.7.10 За активної участі у роботі студентського наукового гуртка кафедри у
вигляді не менш ніж двох доповідей на засіданнях, обробки клінічного матеріалу та
підготовки тез доповідей або доповіді, зараховується у вигляді балів за індивідуальну
роботу (до 10 за дисципліну).

3. Особливості зарахування результатів неформального навчання
здобувачам III рівня вищої освіти.
3.1 Здобувач III рівня вищої освіти, який поза межами освітньо-наукової програми
удосконалив володіння англійською мовою до рівня С1-С2 та отримав дійсний
сертифікат Test of English as a Foreign Language (TOEFL), або International English
Language Testing System (IELTS), або Cambridge English Language Assessment (CAE,
CPE), Pearson Language Tests (PTE Academic) або інший міжнародний сертифікат рівня
С1-С2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, направляє заяву завідувачу
відділу аспірантури і докторантури (Додаток Г). Заява з відповідною візою

направляється на кафедру іноземних мов, завідувачем кафедри перезараховується
навчальна дисципліна з іноземної мови з максимально високим балом за 200-бальною
шкалою ЄКТС. До індивідуального навчального плану (залікової книжки) здобувача
вноситься запис про перезарахування навчальної дисципліни, що засвідчується
підписом завідувача відділу аспірантури і докторантури. Здобувач має право на
використання вивільненого обсягу навчального навантаження для здобуття інших
компетентностей (за погодженням з науковим керівником).
3.2 Участь здобувача у Всеукраїнській або Міжнародній науковій конференції,
конгресі, з’їзді, симпозіумі за напрямом його дисертаційного дослідження
зараховується (за наявності Сертифіката учасника) здобувачу на щорічній атестації
аспірантів атестаційною комісією, створеною наказом ректора ЗДМУ як додатковий
показник успішності виконання здобувачем наукової складової ОНП.
3.3 Доповідь здобувача за напрямом його дисертаційного дослідження на
Всеукраїнській або Міжнародній науковій конференції, конгресі, з’їзді, симпозіумі є
обов’язковим параметром успішності виконання здобувачем наукової складової ОНП,
який, за наявності Програми наукового заходу, зараховується здобувачу на щорічній
атестації аспірантів атестаційною комісією. Інформація про це включається у Вступ
дисертаційної роботи у підрозділ «Апробація матеріалів дисертації», а також у
Додаток В дисертації «Відомості про апробацію результатів дисертації», у яких
зазначаються назви конференцій, конгресів, з’їздів, симпозіумів, місце та дата їх
проведення.
3.4 Опубліковані тези доповідей на науковій конференції, конгресі, з’їзді,
симпозіумі також є обов’язковим параметром успішності виконання здобувачем
наукової складової ОНП, який, за наявності Збірника тез наукового заходу,
зараховується здобувачу на щорічній атестації аспірантів атестаційною комісією.
Назви опублікованих тез доповідей на науковій конференції, конгресі, з’їзді,
симпозіумі включаються до Анотацій та у Додаток В «Наукові праці, опубліковані за
темою дисертації» дисертаційної роботи як наукові публікації, які додатково
відображають наукові результати дисертації.
3.5 Ексклюзивним результатом неформального навчання здобувача III рівня
вищої освіти є складання кваліфікаційного іспиту з певного розділу професійної
спеціалізації визнаній комісії міжнародних експертів під час проведення міжнародного
професійного конгресу. При отриманні такого сертифікату здобувачу (за його заявою
завідувачу відділу аспірантури і докторантури, направленою з відповідною візою на
кафедру) науковим керівником і завідувачем кафедри зараховується виконання
відповідного розділу Індивідуального навчального плану з обраної ним спеціалізації.
3.6 При отриманні сертифіката учасника короткострокового професійного
тематичного семінару, школи, майстер-класу, тренінгу, які підвищують рівень знань та
практичних навичок за обраною професійною спеціалізацією або знайомлять з
кваліфікаційними вимогами останніх міжнародних протоколів і консенсусів, ці форми
неформального навчання зараховуються здобувачу III рівня вищої освіти науковим
керівником і завідувачем кафедри як виконання відповідного розділу Індивідуального
навчального плану з обраної ним спеціалізації.
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4. Порядок розгляду апеляцій.
У разі негативного висновку предметної комісії щодо визнання результатів
навчання, набутих під час неформальної освіти, здобувач має право звернутися з
апеляційною заявою до проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи

(Додаток Д).
4.1 Відповідно до рішення проректора створюється апеляційна комісія у складі:
проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи або з наукової роботи; декана
відповідного факультету/завідувача відділу аспірантури; 2 науково-педагогічних
працівників, які є фахівцями відповідного профілю та не входили до Предметної
комісії, що попередньо працювала; представника студентського самоврядування.
4.2 Апеляційна комісія за результатами розгляду, протягом 10 робочих днів з дня
подання апеляції, приймає рішення про повне або часткове задоволення скарги чи про
залишення поданої скарги без задоволення (Додатки Є-Ж протоколів засідання
апеляційної комісії).
4.3 Рішення апеляційної комісії є остаточним.

5. Прикінцеві положення.
5.1 Положення набирає чинності з дати затвердження Вченою Радою ЗДМУ.
5.2 У випадку внесення змін або доповнень у державні нормативно-правові
документи, що регламентують питання цього Положення, відповідні пункти втрачають
свою чинність і вступають у дію внесені зміни.
5.3 Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються та затверджуються
Вченою Радою ЗДМУ.
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ДОДАТОК А
Таблиця відповідності заходів неформальної освіти сумі балів з
навчальної дисципліни (для здобувачів І і II рівня формальної вищої
освіти).

Вид заходу неформальної освіти
Участь у науково-практичній конференції (без доповіді) всеукраїнській
- міжнародній
- за кордоном
Участь у науково-практичній конференції (з доповіддю)
всеукраїнській
- міжнародній
- за кордоном
Участь у науково-практичній онлайн-конференції (без доповіді)
- всеукраїнській
- міжнародній
- за кордоном
Участь у науково-практичній онлайн-конференції (з доповіддю)
- всеукраїнській
- міжнародній
- за кордоном
Участь у майстер-класах, тренінгах науковців,
спеціалістів, фахівців
Стажування у навчальних, наукових закладах
- в Україні
- за кордоном
Участь з визнанням успіху в предметних студентських
олімпіадах
1 місце
2 місце
3 місце
Участь з визнанням успіху у міжнародному або всеукраїнському
конкурсі наукових студентських робіт
1 місце
2 місце
3 місце
Участь у роботі студентського наукового гуртка кафедри:
не менше 2-х доповідей на засіданнях
обробка клінічного матеріалу
тези та доповідь на студентський науковій конференції

Максимальна сума
балів з навчальної
дисципліни
10
20
50
20
40
100
5
10
10
10
30
50
10
50
50
100

60
40
20

60
40
20
4-6
4-6
8-10
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Додаток Б
(для здобувачів ступенів молодший бакалавр/бакалавр/магістр)

Проректору з науково-педагогічної та
навчальної роботи ЗДМУ
доц. Моргунцовій С.А.
студента ____ курсу, ___ групи,
ОП ______________________
ПІБ ________
Заява
Прошу визнати результати навчання, набуті мною у неформальній освіті
__ _____________ (назва заходу.) Для визнання результатів неформальної освіти
додаються

документи

(перелік)

(особисто

завірені

копії

документів),

що

підтверджують набуття відповідних результатів.
З процедурою валідації результатів неформального навчання ознайомлений.

/

Дата

Підпис
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Додаток В
Протокол №_ від « _____ » ____________ 20 _ р.
Засідання предметної комісії з валідування результатів неформальної освіти,
створеної за наказом ректора від _______ №
______
Склад предметної комісії:
Голова __________________________________________
Члени _____________________________

Розглядали: валідування результатів навчання, набутих у неформальній освіті
здобувачем _______________________________________________
На розгляд предметної комісії надані наступні документи:
-заява здобувача __________________________________________ щодо визнання
результатів навчання, набутих у неформальній освіті.
-документи,
що
підтверджують
набуття
результатів
навчання: _______________________________________________________________
(зазначити назва, дату видачі документа, організацію, яка видала документ, назва курсу, обсяг
курсу, досягнуті результати навчання тощо)

Рішення предметної комісії: (обрати потрібне):
1. За результатами розгляду, наданих здобувачем ___________________________
документів, що підтверджують набуття результатів навчання у неформальній освіті,
встановити їх ПОВНУ ВІДПОВІДНІСТЬ із компетентностями, що формуються
навчальною дисципліною __________________________________________
2. ВИЗНАТИ результати, набуті під час неформального навчання у відповідних
балів ЄКТС кількістю: балів
3. За результатами розгляду наданих здобувачем ___________________________
документів, що підтверджують набуття результатів навчання у неформальній освіті,
встановити їх НЕВІДПОВІДНІСТЬ із компетентностями, що формуються
навчальною дисципліною_.
4. За результатами розгляду наданих здобувачем _________________документів, що
підтверджують набуття результатів навчання у неформальній освіті, встановити їх
ЧАСТКОВУ ВІДПОВІДНІСТЬ із компетентностями, що формуються
навчальною дисципліною __________________________________________ .
ВИЗНАТИ ЧАСТКОВО результати, набуті під час неформального навчання у
відповідних балів ЄКТС кількістю: __________________________________ балів.
5. За результатами розгляду наданих здобувачем ______________________
документів, що підтверджують набуття результатів навчання у неформальній
освіті, встановити їх ЧАСТКОВУ ВІДПОВІДНІСТЬ із компетентностями, що
формуються навчальною дисципліною ___________________________________
Призначити проведення співбесіди«
»
20 р.
Голова комісії: __________________
Члени комісії: ___________________
З рішенням комісії ознайомлений: _____________ ____________
(дата)
(підпис)
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Додаток Г
(для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти)

Завідувачу відділом аспірантури і
докторантури
проф. ____________________
PhD-аспіранта ___ року навчання
ОП _____________ __________
ПІБ ________
Заява
Прошу визнати результати навчання, набуті мною у неформальній освіті з
англійської мови (складання іспиту та отримання сертифіката ___________________)
Для визнання результатів неформальної освіти додаю особисто завірену копію
сертифікату, що підтверджує набуття відповідного результату.
З процедурою валідацїї результатів неформального навчання ознайомлений
.Дата

Підпис
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Додаток Д
(для здобувачів ступенів молодший бакалавр/бакалавр/магістр)
Проректору з науково-педагогічної та
навчальної роботи ЗДМУ,
доц. Моргунцовій С.А.
студента ___ курсу, ___ групи,
ОП ______________________
ПІБ ________
Заява

Прошу переглянути рішення предметної комісії від _______________________
№ _________ щодо визнання результатів навчання, набутих у неформальній освіті.
З рішенням предметної комісії не згоден.
Дата

Підпис
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Додаток Є
Протокол №_ від « __________ » ____________ 20 _р.
Засідання апеляційної комісії, створеної наказом ректора від _____________
№ _________ з розгляду рішення предметної комісії № ______
від _________________ 20 р.
Склад апеляційної комісії:
Голова _________________
Члени ______________________________

Розглядали: апеляцію здобувача вищої освіти_______________щодо визнання
навчання, набутих у неформальній освіті.
На розгляд предметної комісії надані наступні документи:
-заява здобувача __________________________________________ щодо перегляду
рішення предметної комісії.
-протокол засідання предметної комісії з валідування результатів неформальної освіти
№ від
20 р.,
документи, що підтверджують набуття результатів
навчання: ________________________________________________________________
(зазначити назва, дату видачі документу, організацію, яка видала документ, назва курсу, обсяг
курсу, досягнуті результати навчання, тощо)

Рішення апеляційної комісії::
1. За результатами перегляду рішення предметної комісії з визнання результатів
неформальної освіти ВИРІШЕНО, встановити їх ВІДПОВІДНІСТЬ із
компетентностями,
що
формуються
навчальною
дисципліною _____________________________
2. ВИЗНАТИ результати, набуті під час неформального навчання у відповідних
балів ЄКТС кількістю: ______________ балів.
Голова комісії: __________________
Члени комісії: ___________________ ___________________________________
З рішенням апеляційної комісії ознайомлений: ___________________________
(підпис)
(дата)

Додаток Ж
Протокол №_ від « ____ » _____________ 20 _ р.
Засідання апеляційної комісії, створеної наказом ректора від ____________
№ _________ з розгляду рішення предметної комісії № _______
від __________________ 20 р.
Склад апеляційної комісії:
Голова __________________________________________
Члени ______________________________
Розглядали:
апеляцію
здобувача
вищої
освіти
__________________________________ щодо визнання результатів в результатів
навчання, набутих у неформальній освіті.
На розгляд предметної комісії надані наступні документи:
-заява здобувача _________________________________________ щодо перегляду
рішення предметної комісії.
-протокол засідання предметної комісії з валідування результатів неформальної
освіти № ___________________ від ____________________________ 20 р.,
-документи, що підтверджують набуття результатів
навчання:_______________________________________________________
(зазначити назва, дату видачі документу, організацію, яка видала документ, назва курсу, обсяг
курсу, досягнуті результати навчання, тощо)

Рішення апеляційної комісії:
За результатами перегляду рішення предметної комісії з визнання результатів
неформальної освіти ВИРІШЕНО, залишити рішення предметної комісії за
№ ___ від _____________ 20 р. БЕЗ ЗМІН.
Голова комісії: __________________
Члени комісії:___________________
З рішенням апеляційної комісії ознайомлений: ________ _________________
(дата)
(підпис)
Розробники Положення:
Проректор з наукової роботи, профecор
Туманський В.О.
Моргунцова С.А.
Проректор з науково-педагогічної та
навчальної роботи, доцент
Зав. кафедрою клінічної лабораторної
діагностики, експерт НАЗЯВО, д.б.н.,

доц. Павлов С.В.
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