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1. Загальнi положення

i.1. Полоrкення про порядок визнання в lнститутi бiоорганi.tноi хiмii та нафтохiNtiт
нацiональноi академii наук Украiни (да,тi - Itститут) результатiв навчання, отриманих у
неформальнiй ocBiTi, реглаrrлентуе порядок визнання результатiв навчання, отриманих у
неформальнiй ocBiTi здобувачаrпли ycix piBHiB вищоi освiти.

1.2. ПоложеннЯ розробленО вiлповiднО до Закону УкраТни "Про ocBiTy'', Закону УкраТви
"Про вищу ocBiTy" Nч 1556-VII вiд 01.07.2014 року (зi змiнами); Постанови Кабiнеr.у
MiHicTpiB Украiни вiд 23.13.2013 р. No 11З41 "Про затвердяtення Нацiональноi рамки
квалiфiкацiй", Постапови Кабiвету MiпicTpiB вiд 29.04.2015 р. JФ 266 "Про затвердlttсuлля
ПеРеЛiКу га,rузеЙ знань i спецiапьностей, за якими здiйснюеться пiдготовка здобувачiв вищоi
освiти", I1останови КабЬлету MirricTpiB Украiни вiд 12 серпня 2015 р. Nч 579 .'IIро

затвердженяJI Положення про порядок реалiзацii права на академiчltу мобiльнiсть".
методичiих рекомендацiй MiHicTepcTBa освiти i наl,ки Украiни щодо запровадження
европейськоТ кредитно-трансферноi системИ ra iT ключових локументiв у закладах вищоi
освiти, нормативних документiв Iнститl,ту.

1,3. OcHoBi термiни i Тх визначення:
€вропеrlська кредптна r,рансферно-накопичуваJrьна систепlа (€КТС) - система

трансферу i накопичення кредитiв, що використовусться в европейському просторi вицоI
освiти з метою надання, визнання. пiдтверлження квалiфiкаuiй ,га ocBiTHix комлонентiв.
система гр}нтуеться на визначеннi навчального нававтаження здобувача вищоi освi.ги,
необхiдного для досягнення визначених результатiв павчапl{я, та облiковуеться у кредитах
ектс.

Кредит €ктс - одиниця вимiрювання обсягу навча,rьного навантаження здобува.tа
вищоi освiти, необхiдного дjUI досягнецня визначеЕих (очiкувапих) результатiв павчаI]ня.
Обсяг одногО кредитУ СКТС становИть 30 годиrr. Навантажелпrя одЕого навчального року за
денною формою навчання становить, як правило! 60 кредитiв ектс. Кредити присвоюються
учасникал' освiтнього процесу пiсля завершення необхiдноi навча-пьнот дiяльносri ra
досягнення вiдповiдних результатiв навчання, що пiдтвердхсуеться належним оцiнюванням.

Результати навчання - сукуляiсть знань, yMiHb, навичок, iнших компетентностей.
набутих особою У процесi навчання за певною освiтньою програмою. якi можна
iдентифiкувати, кiлькiсно оцiнити та вимiряти.

Неформальна ocBi,a - освоеннЯ yMiHb i навичок, необхiдних для соцiаrtьно та
економiчно активного громадяниЕа краiни, поза формальною освiтою.

Перезарахування результатiв навчання, отриманих у неформальнiй ocBiTi - це
процес визнаЕня в системi формальноi освiти знань, yMiHb та iнших компетентностей, набутих
у неформальнiй ocBiTi.

2. Порядок та процедури визнання результатiв навчання,
отриманих у неформальнiй ocBiTi

2.1. Право на визЕаIlня результатiв Itавчання у неформальнiй ocBiTi поширтоеться па
здобуъачiв вищоi- освiти,

2.2. Визнання результатiв навчання у неформа,тьнiй освiти дозволяс,r.ься для
дисциплiв, якi починають викладатися з другого року навчання в аспiрантурi. При цьому
визнання результатiв проводиться у ceMecTpi, який лередуе семестру, в якому згiдно з



fiавчмьним планом KoHKpeTHoi ocBiтHbo-HayкoBoi програми (нала,ri ОНП) передбачено
вивчення riевноi дисциплiяи. обмежеяня зроблено з вр.}хуванням ймовiрностi здобувача не
пiдтвердити cBoi результати навчання у неформальяiй ocBiTi.

2.3, Визнаняя результатiв навчання у неформальнiй ocBiTi розповсюджусться лише на
обов'язковi дисциплiни ОНП, оскiльки вибiрковi дисциплiни здобувач мох<е обирати
самостiйно iз пропонованоrо перелiку, що дас йому змогу вивчати те, що на його думку с
найважливiше.

2.4. Визнанню мож)"tь пiдлягати результати навчання, отриманi у неформальнiй ocBiTi,
що за тематикою, обсягом вивчення та змiстом вiдповiдають як навчальнiй дисциплiнi в

цiлому, так i i'i окремому роздiлу, TeMi (темам), iндивiдуальному завданню (курсовiй роботi,
курсовому проекту, контрольнiй роботi тощо), якi передбаченi робочою програмою
(силабусом) ланоi лtавча,rьноi дисциплiни.

2.5. Iнститут може визнати результати цавчаfiпя у неформальнiй ocBiTi в обсязi не
бiльше 10% вiд загального обсяry по конкретнiй ОНП.

2.6.,, Злобрач вищоi освiти звертаеться з заJIвою до директора Iнституту з проханням
щодо визнання результатiв навчання у неформа,тьнi ocBiTi. !о заJIви додаються локументи
(сертифiкати, свiдоцтва тощо), якi пiдтвердrrtують Ti вмiння, якi здобувач отримав пiд час
навчаяня. У випадку подання зaвначених документiв iноземною мовою заявник подас Тх

переклад, зазiрений в устаЕовленому порядку.
2.7. !ля визтrанням результатiв навчzlння у неформальнiй ocBiTi наказом лирек,l.ора

створюеться предметна комiсiя, до якоi входять: гарант ocBiTHbo-HayKoBoi програми, за якою
навчаеться здобувач: науково-педагогiч н i прачiвники. якi викладаJоть дисциплill, що
ПРОПОНУЮТЬСЯ ДО ПеРеЗаРаХУВаННЯ На ocHoBi визнання резуль гатiв навlIа|lня у неформа_пьнiй
ocBiTi.

2.8. Предметна комiсiя визначас метод оцiлповання результатiв павчання вiдповiдно до
НаВЧаЛЬНОГО ПЛаНУ. ЗДОбУвача ознаЙомлlоюгь з програvоlо нав,Iальноi дисциплitlи lа
перелiком питань, якi виносяться на пiдсумкове оцiнювання. Якщо навчальним llланом
передбачено виконання письмовоi роботи по данiй дисциплiнi (курсовоТ роботи, реферату
тощо). то здооувача ознzмомлюютЬ з перелtкоМ тем письпtовоТ роботи,lа визначають TepMiH
написання даноi роботи. Takoxt здобувача ознайомлюють з критерiями оцiнювання та
правилами оскарження результатiв.

2.9. На пiдгоТовку до пiдс}мКового контролю вiдводиться не бiльше 10 робочих днiв.
2.10. Пiдсумковий контролЬ проходитЬ у виглядi екзамену/залiку (вiдповiдно

Еilвчмьного плану). Предметна комiсiя виставляе пiдсумкову оцiнку за шкалою ектс.
2.11. ЯкщО здобуваЧ отримав менше 60 балiв, то йому не перезараховуються

результати IIавчання, отримmri у неформа,тьнiй ocBiTi.
2.12. За пiдсумкаlrли оцiнювавfiя предметItа комiсiя формус протокол, у якому мiститься

висновок щодо зарахування/незарахуваfifiя вiдповiдноi дисциллiни.
2. lз. Здобувач звiльнясться вiд вив,lення перезарахованот дисциплiни.
2.14. У разi негативногО висЕовкУ предметноТ KoMiciT цодо визнання результатiв

навчання у неформа.,rьнiй ocBiTi ЗдобуваII мае право звернутися з апеляцiею до лирсктора
Iнстиryry.

2.15. ВiдповiдНо до апеляцii наказоМ директора створюеться апеляцiйна комiсiя у
складi: заступника директора з науковоТ роботи, науково-педагогiчних працiвникiв
структурних пiдроздiлiв Iнституту, HayKoBi тематики яких дотичнi до предмету вивчення
дисцrтплiни, що пропонуетЬся до перезарахування, та якi не вхолили до предметноi KoMicii.



Длеляцiйна комiсiя за результатами розгляду скарги приймас обгруятоване рiшення про повне

або часткове задоволення скарги чи про за,'rишення поданоi скарги без задоволення.

3. Прикiнцевi положення

3.1 . Ще Положення набирае чинностi з дати затвердження вченою радою Iнституту.

З.2. У випадку внесення змiн або доповнень у державнi нормативно-правовi

доку{енти, що регламентУють питання цього Положення, вiдповiдЕi пункти Положенвя
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