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ПОЛОЖЕНFIЯ
про валiдацirо i визнання резуJIьта,гiв IlавчаIIня,

з7добутих у процесi неформа;IьноТ,гаlабо iнформальltоi освiти

у програмах виlllоТ r,a {laxoBoi передвиtцоi освiти
Киiвського на цiоllального уIлiверситету iMeHi Тараса IIl евчен tca

l. Зага.ltьlri положеllrtя
1,1. MeToto заr]ровад)кеннrI Ilo"itorlteHHя llpo ваutiдацiIо результа,r,iв HaBLIaI{Hrl,

з2lобутих у Irporteci неформальнсrТ,t,а/або iгlформальноТ irсвi,l,и у проI'рамах виttlоТ'r'а

фаховоТ перелвиlllоТ осtзi,l,и КиТвськоt,о llaцicllla';lt,гttlt,cl уtriверси,r,е,гу iMlcIli '['араса

LI]евченка (да;ri i Iо"rtолtегtня) с с,I,вореtIIlя моrtс.llивос,гi дJtrl здобlzвп'l|в сlсlзi't'It

КиТвськсlго нацiоttаJIьного унiверситету iMeHi 'Гараса IIIевчеttкti (далi YlliBepol,r'r'c'r')

визнаIlIlrl резуль,l,аl-iв навчаIlгIя та I(оN,llIе,генl-нос,t,еii, l(осяI,ну,I,их ,га здобутих lIlJIrIx()N,I

неформа_lrьноТ та/абtl iнформаltьноТ осtзi,t,и l]ри lIрисуillI<егrнi IIовIIих або ,lac't't(ol]1,I\

rсвалiфiкачiй (освiтгIiх i Ilрофесiйних. ,lKlllo llерсitбачеllо). з,,tобуl"l,rl яl(14х IIсрсi]баlI0ll()

l]iдгlов iдноlо ctc в i,t,rI Loltl I Ip()t,l]a lvl olo.
1.2. ГIоло)I(еннrl рсlзроб"llенс-l BirltloBilllIo ,rllo заttсс-lllilз УкраТtlи KIIpcl сlсtзi'гу>, <I[po

виlllу clcBiтy>, кIIро фахову пере/]виlllу осtзiту>, tlоря2lrсу визI]ання у виrrliй та фаховil,i
rrередвищiй освi,гi результа,гiв навчаннrI, злобутих шляхом несРормальноТ таlабо
iнформа;lьноТ освi,l,и у програмах вишоТ та фаховоТ гtередвищоI освir,и (затверлхtегlиi,t

IJаказом МО}{ УrсраТлли N9 lЗ0 вiд 08.02.2022 року), Ста,гуту Киiвсьtсого наttiональt|оГо

угtitlерси,ге,гу iMeHi 'Гараса IllcB.IellKa, ПоJtоlt(еIIня гIро оргаlriзацiIо ocBiTHl)OI,o проLlес)/

у КиТвському HattiollaлbFIoMy у1-Iiверси,гетi iмreHi 'l'apaca Шевчегttса, I1o.пorKe}lнrl ПрО

сис,l,сму забезltе.lеlltlя якос,t,i освi,ги та освi,t,ttьсlгсl IIроцесу в КиТвсt,I(()N4Y

нtltliональIIому унilзерси,t,е,r,i iMeHi 'l'apar:a I[Iеtз.tеttttа lj l]иI(ориО'ГаНtlrtN/I Crlpcllteйcr,Kt,tx

рекомеllЛаltiй lцсlлСl lза"lri:iацii резуjIьта,I,iв гtitв.tаttня. з/tсlбу,гих У гtрс-ttlеt:i HccPopMa"rtbt,tcli'
,гirlабо iнформа;rblltlI ocBiтtt.

1 .3. Ilолох(ення визнаLIае:
- перелilt осiб, якi MO)I(}1,L llре],еIIltува,I,и на визна[IIJя резулы,еrt,itз IItlвчаtIIIrt.

здобу,гих п IлrI хом l rеформал brt оТ,t,а/або i гrфор ма: t ьгlоТ освiт,и :

- вимоl,и дlо зtlяt] i ,1cll<yMcll,t,iB. ltlt,l lIO:]lilK),l Lся]

- проIlеilур14 I]изIIаlIня. Ilpal]a та обов'язI(и уLIalсIIиlсiв llpotlecy визIIання, ,t,epMiHt,r

розl]1яду заrIв шо/lо визнаннrI, порядок оскарженгt-lt pittIeHb шtоло виЗFIаННя;



- вимоги до lloкyМeH,I,yBaI]HrI гIроцесу i резу.lrь,гатiв визлtаlчгlяt;
- ПеРелiк обмеrIсень tцодо визI]ання результа,гiв неформа,чьного ,r,а/або

iнформаlr ьного навчаIlня;
- вимоги щоДо надiйнос,гi та яlкос,гi проrtедtур визI{аIrrIя;

- rrеОбхiлlliс'гь сl'ворення у]\,{ов llля визItаt{IIя резу';tы,атiв гIавLIаLIIIя осiб з
особливими I tотребами;

- вимогИ IJlодО забезпе.lеннЯ tсонфiдегrrtiйнос,гi ,га дотримання етиLIII],1х IlOl]]\4
гtоведiнttи.

1,4, У ЦЬОМУ ГIолоlсеннi термiни вживаIоться в таких знаLIеннях:
ваltidаъlist нефорл.lальllо?о tпа/або i.нфорпtа"ttьtt()?() LtaтLtartH.rL tIpoltcc

lti;l,гвер7lrttеttнЯ ,гоI,о, шlО оссlба /]оOrIгJlа результа.t,iв IIа}]LIаIIl{я, яtti були злобу,,r.i lj

умовах llеформальlrоТ r,а/еtбо iltформа;tьгIоj' сlсвi,r,и l,a ollittelli зr,iдгlо з Bilttttltзi.,ltlt,tп,t
с,гаLI/lар,|,ОМ, ЩО сI(jlалас,гЬся з I,аких t{oT}4pboх окремих фаз: irцсrI,1,ифiкацiя KOIIt(pc,lII()l,()
лосвiдlУ особИ пiл чаС лiалогу; докумен,I'уваI{lIя, що l{oIIoMal,ac IIpO/(eMollc,I,p),l]a,1,1.I

досвiД особи; формальгrе оцiнювання TaI(oI,o 21сtсвiлу; сертифirсаrriя peзy;tl,,t.at,t,itl
оцiнювання, що умо)I(JIивJIIос присвоснIjя час,гltовоТ або псlвгlоТ rtваrriфiкашii;

вuзLtаннЯ резульlпаlпiв нефор.маJlьноZо tllа/або iнфорл,tальLtо?о HaBLlaHltrl сlсоби
проIIес IlадаIlIlЯ комl]етеН,I,ниМ оргаIIоМ офirliйноl,о с,га,гусу llocrlI,}Iy,l,иM peз)/JII),l,tlt,tl\l
IlавtIанlIя. Bc,гaHoI]JleHFIr| Тх вi:tповiдtнос,r,i резуJIьтатам I]aBLIal-IIIя, lло пере2цба,tсtttl
BiilrtoBiДHoKl ocBiTt-tboto llрограмоIо (резу"rlьтаr,ам FIавLlангIя llевних clctзit.ttix
KoMlloHeHT,iB або програмним резуJlьтатам навчання), або певIlому рiвню осtзi,t,t,t, за
пiдсумками чого приймаст,ься рiшенt-tя: l) про tIриOвосння повноТ або чt,tсLtсовсlt'
rtвалiфiкашiТ (з видачею сертифiкатiв, дип"ltомiв або присвосIJнrIм звань); 2) llpo
моlt;iивiс,гь зарахуваннЯ особi певI]их crcBi,r,Hix tcoMllt_lHeH,t,iB (скла/iових tlclli,t,tlix
K()MlIoHeHTiB) вiдповiдноТ trcBi,I,HboT програми (у ,гому .IиcJti, в рамках iТ Br.iбipltorзoi'
ск.llадовоТ) з визна.lеIIlIям KilIbltclc,t,i ttрелитiв CI( I-C;

заявнLlК - tlсоба, яка зI}ерТасl,ься 21о Уrriверси,ге,I,у IIlo/1o визнаLlня peзYJlt,,t,tt,t,itl
неформал ьного Tal або i нформ a;r bI Iого llaBLIaI I I lя ;

dеКЛСtРаtliЯ t'lpO попереdнс неQэор,чtальttе (irtcflop.l,ta,,tbtte) ltctBILaltltrL j1()K),McIt,l,. ltltttii
мiсr,ить iгrформаuiю LllодО набуrтя особою резуль,га,гiв навчанLtrI ltIjlrIx()N4
неформальноi,гаiабо iгIформальгtот освi,ги, а т,акоltt данi rrpo сrсобу, яка IIода€]:]аrll]V lltl
IIроходження ва"пiдацiТ (даlri - Заявник);

професiйнi права IlpaBa особи на зайняt,t,l,яl Ilсвtlим l]илом lrpoфccil,ilrcli'
дiяt,ltl,ностi, lло пiдlгверлlкусl,ься докумеFI,I'ом про IIрисвосFIl-1lt повttоI або час,t,lсtltзtll'
гrрофесi й ноТ KBa"lr i фi кацiТ;

уповнова)lсенuЙ еI{сперпl призна.IеrrиЙ наказом ректора працiвниi(. яttий
вiлrrовiдас передбачениМ LIиМ ГIолоrкенням вимогам, забезпе.lус оцiгttсll]tlIIlIrI

резу;lьтатiв I,Iавчання в системi вищоТ або фаховоТ передвищоТ освi,l.и, :з2lобt,,t.t.tх
u lJI яхом неформал ьноТ,гаlабо i н фор мал ьноТ оовiти ;

уповllова}lсенuЙ консул.ьll1ан.t,l1 признаtlениЙ IJаказоN,I peK,I,opa праlliвн1.1lс. ltttl,tii
ВiДlrОвiдас вимогам, Lцо гrередбаченi цим l lор;rлксlм, забезllечус lloc,t,1;1tItic,tt,
iНфСlРМацiТ Про ва.lliлацirо на вебсай,гi Уltiверси,геr,у (с,r,руlt,гурнсll,сl lli;tрtlз;ri;r,,,).
ilокумеII,I,альLl9 оформ;rеllня,I,а iден,l,ифiкаtlitt-l. ccpr,иcPiKartiro рс:зу,rtьlаt,t.itl Ili_tl]lllllllIrl.
ЗДОбУ'l'их ШЛrlхом нефсlрмаllьttсli r,а/або irrфopMra;It,tloi сlсвi,t,и, tз сис,t,смi tзиtttril' tt(jtl

фаховоТ передвиutоТ освiти,
Iншi 'l'ермiни у I(boMy I lo.1IoiltettIti влсиваlо,I,ься в зI]аченFI;Iх, навелеllих у зак()tIilх

УкраТни <ГIро ocBiTy>" <Про виtI(у ocBiTy>, <ГIро фахову Ilереzllвищу clcBir.y>,
l._5, У ltpolteci ви:]наIIIIя резу:tь,га,гiв lte(lopMa.llbHo1,o ,гаlабо iHdloplи;r;rr,Il()I,()

навlIання не rtiд;rяl,аlоть розI,JIяду докумен,ги, tцо lliдтвердlкуIо,гь неформаrlьне ,l,а/або

iнформальне навLIа[tня, професiйну, громадсьl<у r,а/або iгrrrly /]iяльнiсть, ltlci видаtli tta



,ги]\4LIасовО оI(уповаНiй r-еритОрiТ УкраТltи абО тери,горiI лер)(ави, визнаноI BepxtlBtttlltl
I'a/tcllo У краТн и /{ержаво}о- aI,pecopoM або /lep)I(aBo I{)-() куп анто м,

1,6. IIo"llclllcetllrяl Llе обмехtус: аrкалемi.lгlу овобо2lу HayI(ot]o-1te;lttl,r-lt.iчtrlrx
праЦiвtlикiв УIlilзерсите,l,У п(одо BI-IeceHItrl ло робочоi програми ocBil,tll,tlI-tl
компоtIента рекоN,lендацiй з мо)кливого (як альтерI]ативний Bapiar-rT octli,гttt,tlt'
,граск,горiт) опанування окремих результатiв навчання шляхом iнформальнот освi.ги
або завдЯки участ,i у програМах нефоРплальноТ освiти. Вl,rзнання iоцiнrовання 1эitзltlt
оIlанува}lIIя резуJIь],аr,iв нефОрмаJIьноГо r,а/абО irrформальIIогО IлаtsLIання (за ltаяrзltсlс.t.i
cXRaJIeI.IOI,o кафелроrо обгрУн,гуваrIнrl IItоllо,,1с,ll{iлlьгtос,гilrrесlбхi,lllIсlс,гi Ilь()г,i1 l]1,I,JllilIIlIrt
;lJlrI /tОСЯГНеIII{Я ЦiЛСЙ ОСВi'ГНЬОl'О КОмпонсrl,га) в ,I,ilких l]иIIалках з:Iiйсttttlс:,I,ьсrI ltilуIi()lJ()_
педагоl,iT ниМ гrрацiвникоМ в меlI(аХ TicT скла/(овоI оtlitлки, яка вizцвелсttl_t i(Jlя
по,гочногО конTроJlIО,rа згiлно з правиJIами iпрс-lllелурами, Il{O визначенi у poбo,riii
rlРОГРаМi ОСВiТНЬОГО КОМПоIIен'га, Визнання резуJIьl,атiв нав.lання. з7lобуI,их lIlJIrIx()r\,l
неформальноТ таlабо iнформальгlоТ сlсвi,ги, не MolIte :заlмilIити IIроцеi(урУ пi;tсумlк()l}()I,()
ОЦiНtОВаННЯ, ЯКа ВИЗНаLIена ocBiT,Hbolo програмоIо та iн;tивiдуаJIьFIим l]ill]IIajlI)IIиN,I
пJ]zlLlом.

IIри визнаннi рiвня опаIIуваI-Iня резулы,аr,iв неформаrIьного ,r.а/або

iнформальногО навчаннЯ в межаХ освiтнl,огО компоIIента HayKoBo-гteдttl.tlt.i.ttli
праlliвники мо)куть виItористовувати процедури оцiнtовання, peKoMeH/IoBaIIi роз7li:rопл
4 цього Положенl-tя.

1.7 , Ilоложення не обмеltус права здlобувачiв освiти на розви.гок своl'х
комI]ет,еt{тностей поза освiтнiми проl,рамами LIlJlяхом неформа-гIьноi,о ,r,а/або

iгrформа.lIьного IIавLIання в Уrriверситет,i i за його ме)I(ами.
1.8' ()соб.ltивос,r,i визнаllIlЯ резу;lьт,аr,itз гlссРорма:rьllоl-О ,гаlабо iнформturIllI()I'()

навчаннrI за IIроI,рамамИ Вiйськовсlг,сt iнсr,и,t,уl,у l,a Irrс,r,и,rу,r,у yttpaBltitlHrl ilc[)7liilItil()I'
охорони УкраТни визI{ачаIоться. вiдповiдно. Мiнiс,герс.t.вом обороrtи YKpttittt.r i

Управ"гrillllям l{ержавноТ охорони УкраТгIи,
l,9. ГIроLlедура забезгtе,lення якостi визнання результат,iв неформаJIьноI,сl ,l,а/абtl

iнформаlьного навчання с складFIиком системи внутрiшнього забезttеченltяl яttсlс.t.i
освi,t,И Унiверсите,гу, Itон,гро.;rь за ДО'ГРИМаННЯN,I вимог системи Brlyr.piшtItl,tlr,cl
забезпечення якосl,i освiти при ва"rliдацii резу"rtьта.t.iв навчаннrI, здобутих у rlpottcci
не(lормальнот таlабо iнформальнот освiти, здiйснюс вiддiл забезllечення якос.гi освi,r.и.

1.10. КооРдинацiЯ дiяльносТi структурних пiдроздiлiв Унiверситету iз валiдацii
резуJIьтатiв навчанняl, здобутих У Процесi rrеформrальноi таlабо iгrформальноi ocвi1,1.1,
поклада€ться на проректора з науI(ово-педагогi.lllоТ робо,ги.

1.1 1. ПоложеI{нrl за,гвердrl(усться рiшегtгt,ltм Вчеlлоj'РаДи УгIiверсиl,е,],у i ввсr2ци.t l,clt
в ;{iKl наказом ректора.

2. Сфера застосуваltня i обмежеIrня
2.1. Валiдацiя i визнаннrI резуJIь,гаТiв навчаlrня, зllобу,гих шлrlхом HecPopMa:tt,tltll'-гаlабо illформальttсli освiти" зltiйснlоrот,ьсяt фа Ky.ll ь,ге'l,ам и/навчаJl bI lO-tIzlY K()}]I,I N,lI,I

iнсr,итутами/iнституl,ами, ItоJlедrI(амИ Унiверси,l,е,гу виIIятI(ово з Mc,l,()l()
lIерезарахуванIIя резуJIьтатiв навчанLIя, визI]аLIених освiтltiшtи, освiтньо-професiйII14i\4I.I
i освiтньО-науковиМи (далi - освiтнiМи) програмами, за якимИ IJaBчaIoTbclt з2lобуваt,ti
ос вi,ги вiдгIовiдI loI,o сl,руктур I iого п iдрсlзztiлу.

2.2. ГIо;lоltеttltя IIе мо)кg виt(орисl,овуI]атись лJIrI ва"цi:tацiТ,r,а/або BLlзt]ttlIIIrI

резуJIь,гатiв навчання, вiдсут,нiх в освi,гнiх (ст,упеttевих, сертифiкатних) IIрограN,Itlх
Уrriверси,гету.

2.3, IIОЛОЖенНЯ мо)куть використовувати c,гpyкTyplri пiдроздiли при ва.lriдацiТ,r,а
визнаннi результа,гiв навчаннrt, якi працiвниlсlа Унiверситет,у здобули IIоза ilctl,tl



Ме)КаМИ За lIРОI'РаМаМИ Hed)opMaJIbHoT r,а/або irrформtulьгrоТ освi,ги або lIiд tItlc
c,Ia)I(y ванIlя FIa робоLIому м iсцi, яl tc гtiлвишlе HH;I rcBarr iф i rсацiТ,

2.4. 11ретендувати на валiдацirо результатiв навчаI]нrI, З/Iобутих у гrроrlесi
неформальноi r,а/або iнформалlьtлот освiти мають гIраво:

- здобувачi освiти, якi здобуваrоть фахову передвищу або вищу сlсвi.гу I]

Унiверси,гетi за lleBI]OIo осlзi.гIlьоIо програмоIо;
- з;tобуllачi осlзi,l,и, lttti IIсревоllяться З iгttпс-ll-сl заI(JIалу освir,и,r,а/або з c,lzl(lrit:j'

освi,гньоТ проI,рамИ на iнrлу в ме)ках Унiвсрси,l.еr-у;
- особи. якi ttогlоlзлIок)тьсrI ло окладу Здобувачiв освi.ги Уrliверси,r.еr.у:
- праtдiвники Унiверситету, якi гrройruли пiдlзиltlення квалiфiкаrliТ (за програ]\4аi\4I.I

неформальtlоТ освi'ги. або Пiд .1n. сl,а)куванrlя Ila робочому мiсцi) ts тих ycl.alIOBrlx"
Iцодо забезпеченIIя якос,I,i в яких Унiверсите,г не мас iнформацiТ.

2.5. Валiлацiя здiйснюеr,ься I]иFIя],ково що/(() тих резулы,а,гiв IIaBLIaIIIIrl. яtl<i
вiдгlовiдаlоть резуЛьтатаМ I]авчання, гtередбачсним вiдповi/lt-lою ocBiTt.tboto гIрогрzlмоI()
(резуJlьтат,аМ навча[IFIЯ певниХ ocBiTHix KoMttoHeгtTiB або програмlIим резуJIь.га,t.аj\4
I{авLIання), або (у виlIадку визI]аннrI резуль,rат,iв LIавLIання вибiрковоТ ск;tаllоtзоТ
сlсtзi-гtlьоi програми) певгrому piBrtto освiти.

2,6, У рамках проt(едур визнаlIня резу.пьтат.iв rrеформального т.а/або
iнформалЬного навчання не пiдлягаlоть визI-{аннIо у програмах вищоТ та (laxoBoi'
передвищоТ освi,ги r,i резуль,гати навчангIя, що визIiа.lеlti у професiйrrих с.].аIIдzlрl,tlх,гаlабО cTaн/IapTax, встановJIениХ мiхtнародними tсогlвенlliями або до,-uuорr,*ч,"
cтoporlolo яких с УкраТна, лля професiй, UIодо яких запроваджено /_lода.l.коllе
реI,уJIюваннЯ (д"lrЯ освi,гнiХ tlрограм, за ,IкимИ здiйснкlсться гtiдго.l-овttа фахiвцirз
вiдrrовi:lrlих lIрофесiй). kpiM випадкiв, передбачеllих lзiдповi/lгtими tсоttlзеtlцiяп,lлt абtl
доI,овOрами.

2.7, |{реttити, присвоснi в резуJIь,га,гi проllесiв валiлацii,га визlIаннrI, визllаIo-I.Lсrl
на,гомУ lIc piBHi, яlс i здобуr,i в результатi опануваннrI вiдповiдноТ освi,гньоТ прtlграмлl.

2.8. ЗагаrIьний обсяг (у кредитах CItl,C) освi,гнiх комllt,lнегt,гiв ocBi.t,lrbtli
ПРОl'РаМИ. ЩО Mo}I(e бУТИ ПерезарахованиЙ з2цобувачу за tli2lсумками ва"lri.цаltir' i

визнання резуль,I,атiв навчаltня. з7lобутих IIIJIяхом неформа-пьноТ r,а/або iгt(lормалlьttоi'
сlсвit,и. Ile перевиrцус 25 вiдсоr,кiв (Для спецiальнос,l,ей галузi зIIань l2 <iнформацiйrli
технологiТ) __ 35 вiлсотltiв) вiлпсlвiдноТ освi,гньоТ прtll,рами.

2.9. РезультатоМ валiдацiТ i визнанлtя резулы,атiв навчанI-1я, здобутих tплrtхо]\4
неформальноТ,l,а/або iнформальноТ освiти. не може бут,и гlерезарахуванrtя будь-ltlсоi' з

форМ tliлсумкоВоТ ат,естаЦiТ, IlередбачениХ вiдtгlовi:tНоIо llрограмою виtцоТ (фахоlltli'
I Iсрсл rзиIltоi') освiти.

2.10. Рiшеltня щодо зарахуванIIя lleBHo1-o осlзi,t,ttьоI,о KoMпoIIelll,il tlcBi,t,ttt,cli'
програмИ гtриймаст,ьсЯ У випадку, якшО за пi;tсумltами визнаннrl ре:зу;tь.t,tttitз
гIеформаrIьl{ого таlабо iнформальноI,О FIaBLIaHHrI t]изlILlloTbcя" як гIрz1I]иJIо" yci
резуJlьт,ати навLIання, пере2дба.lенi цим ocBiтHiM ltoMtlOIIcH,l,oM. У ,гztкоп,tу 

разi Заяtзltttltl,
зарахову€тьсяt вiдповiдна для освi,гнього комIIоненl,а кiлькiс,гь крелитiв сIt,гс, OцirItclt
за такиN4 ocBiTHiM компоl]ен,гом визнаLIастьсrI за rliлсумкамИ cyMurpltol'ti lзимiрttll]аlIIlrl
виз}Iаних резул bTal,iB навчання.

2.1l. У випа/]ку, яl(ш{о за ltiдсумl(ами визI]ання резу;tьт,аr,iв нсфорш,rальIlого r,а/абtl
iгtформа;tьноl,сl l{авLIання визнастьсяl т,i.rtьl<и LIастина резулы,атiв HaBLIaII[Irl.
передбачених певним ocBiT,HiM lсомгlонеI-Iтом, Заявнику зараховую"гься oкpeMi tзи,ци
навLIальFIоТ роботи за таким ocBiTHiM компо1-Iентом, а резуJIьтати вимiрtованttlt
визнаних результатiв навчанrIя враховуються при визIIа.rеннi пiдсумковоТ otlil,tKtt зil
clcBi,1,I-1 i м компоllен,l,ом.



2.12 У випадку прийнrIття рiшення пtодо можJIивостi (гrри обов'ltзtсовiй
вiдповiдностi piBHro нацiональноТ рамl<и квалiфiкацiй, за яким реалiзусться ocBiTH.ll
програма) визFIання резуль,гатiв неформального таlабо iнформального [IaBLIaH}IrI
Заявника в рамках вибiрковtli склаловоТ ocBil,ttboT гrрограми, TaKi резуJlьтати I]авчаIlIIrl
вiдображаюl,ься в iндивiдtуальному IIавчальFIому планi як один чи ItiJIbI(a вибiркових
ocBiTHix I(омпонеtIтiв. а рiшlеннЯ щодО обсяl-У lсредитiВ ttриймасться (з урахуваI{няi\,I
рсаJIьtlиХ можливоС,гей (бlодltету часу) Заявtlиttаt i oбMclIcelIb вказаIIих у п 2.[l. I1l,cll,<l
I'IолоrItенtlя) згiдllо з чиrIrIою практикоIо признаLIеIItIя кре2lи,l,iв ocBiTlliM комIIоIiеIl,гalI\4.

3. [Iодання особою заяви з визtIанIlя i прийняття рiшення lцодо моrк.rlивосl,i
визttаIIIIя

З, l ОСОба, Яка пре'геIrду€] Ila визLIання рсзу:lы,аl,iв неформаlIьноI,о r,а/абtl
iнсРормалЬноI,о HaBLIaHHrI, подас: заяву на iм'я рекl,ора. деtс:Iараltiю про попеl]е/(tl(.
несРормальне l,а/або iнформальIIе FIавчанняI ].а /]o/ta,rKoBi докумеtIти (за наявностi), якi
lliд,гвердлtуIоть наведену у заявi та декJ]арачiТ iнформацiю.

оскillьrtИ гIроцедурИ вшiдацii,га визнаLIFIЯ t-tередбачають оцiнtованrtя рiвгtll
компетентностей Заявника, вони FIe моI(уть бути реалiзованi третiми особами (за
/{оручеI,Iням чи в iншrий спосiб).

З.2 Заява на iм'Я pelffopa подаетьоЯ у довi;rьrriй формi i мiс,гить узагаJIьнеII\/
iнформаltilо шtодО ToI,0, за якоIО програмОlо ЗаllвгtИк IIросить визнаl,и резуJIl),га,гLl
l]авчаIIlIя. сlписанi ll освiтнiй лекларачiТ. l,а IlpoItec Тх з7lсlбутl,яl (ttонltре,гtlзаrцiя
НефОРМаllЬНОГо 'га/або irrформальноI,о HaBLIaIJHя. Mictte i чac llрtlхо,rtrкенгtя).

3.3. У.tеКЛаРаltiТ Irpo [Iопере/{lI(,rrеформtlJIьlIс r,а/або illформа.;lьltс IIalI]tIiltlIlrI
(Додаток l) Заявниrt вI(азу€:

- свос iм'я, по батьковi (за наявностi), прiзвиltlе (yKpaTHcbKoro MoBoIo l-tl
ла,гинсьI(ою трансл ir,ерацiсlо) ;

- lloкyMettT, який посвiдчус особу;
- мiсцс про>ItиваIlIIя та кон,гакт,нi ланi;
- мету зверIlеннrl;
- свiй статус (як здобувача освiти);
- додатковi вiдомосr:i щодо попередньоТ формальноТ освiти (якщо доречно);
- ОПИС РеЗУлы'аr'iв llеформальноI,о т,а/або iнформальноl,о навLIання. IIlo/lo

визIIання ,lких подасться заява:
- iHrPopMallito ltpcl суб'скr,а(-iв). яrtий(-i) був(-ли) провайлером(-амlа) rIрсlг1-1ап,lt,t

НефОРМаlIЬНОl'о навLIання, або про суб'скr,а, з яким IIов'rlзана llрофесiйна, I,poмar(cbI(|l
або iнша дiялы-tiсть (за наявнос,гi), що сприLIиI{ила набуття ноI]их I(омIlеl,ен,гнос,гсй
шляхом неформ ал ьного таlабо ir-rфор мал ьного L{aBLIaHI Iя :

- irrфОрмаItiкl ltpo llOIIepellH(] HaBLIttllllrt ,t,tt iltlclзi;l,,tiя.llbгlclct,i Заявltиt<а. tti,,t tIzlc,lK1,I\
ЗДОбУвались реЗуль'га,ги неформаlIь[Iого таlабо irlформаllьного HaBIlaI]FIrI. 1]()крсма
tlеРiСlЛИ неформа"rrьноI-о ,гаlабtl iнформшrьlIоl,о IlaBtI.1IlIlrI ,t,аtlабо Bi,rlltcltзi/{ttoT ,:tiя:tьttос ti
(за rrаявност,i):

- ltерелiк /(о/lа]'Itових лOl{yMetI-1,iB, що llадаю,I,ься заявником i(JlrI lliillr,вердrкеttltя
iНфОРМаuiТ Про tlеформttгIьне таiабо iнформальне навчаннrI (докумегlти дJlя
пiдт,вердrItенI-{я, за Тх наявностi, Заявниlс дода€ до декларашiТ).

з,4. Як ДокаЗи набутr,яr резу;rьтатiв I{авчання у неформальнiй clcBiтi
РеКоМеНдуетьсrI виItористоI]увати доI(умеIlти про неформальrrу ocBiтy, в яких
зазtlачснi:

- IIOBHo ttаЙменування суб'екr,еt llеформалl,нсlТ освi,l,и (.ltля юридlиLIних осiб) або
IlРiЗВИltlе, iм'яl t'a по батьковi (у разi наяllгtостi) сРiзичноТ особи, яка IIaililc освi,гIti



послугИ з нефорМаJIьноТ освil,и (д",lя фiзиLIIIих осiб. у 1ому ,.tис.lti фiзи.ltlих осiб
rriltприсм цiв)l

- l,e]\,Ia (гlаIlрям, НаЙменl,ванtlяl). tlбсяг (r.ривалiсr.ь) осtзi.гньоl'
неформаJIьltоТ освi,t,и у l,оl(инtlх ,I,а/або Кре/lитах CK'I'C:

- прiзвиttlе, iМ'я,га пО батьltовi (у разi наяtзl,tос,гi) особи. яка ycttillttto пройtlI.1tа
програму неформаrtьноТ освi,ги;

- опис досягнутих резуJIь-га-l.iв навчання;
- дата вила.li та облiковий запис докумеII.га;
- rlайменува}iня посади (у разi наявносr-i). trрiзвишlе, iнilliа.пи (irliцiаll iMelri;

особи, яка ltiдгtИсаJ]а докУменl.вi:t iMeHi суб'скr.а нефсlрмаЛьноТ освiТи ,га iT ПizlllIиС.
3,5 Заявriик. якиЙ lle с :злобува.lем фаховоi перелвиlцоТ або вищоТ ocBi.t.t,I

Yl liBepclrTe,гy лодЕl1,I(ово подас :

- копiЮ документа (олгtогО з докумеНтiв), що ПОсвiд.tуб особу, передбаченогсl
законом Укратни кпро Сдиrrий державний демографiчний ресстр .l,a документи, lцо
пiд,гвердiКую,гЬ громадяНство, ltосвiдчуЮть особу чи iT спеltiа;lьний статус);

- lсопiкl lloKyMeL|l,a IIро здобу,гий Заявниt<ом освiтrriй (освiтrlьо-професiйний)
с,гуtriнЬ (освiтньсl-кваlriфiкацiйrrий рiвегrь). яlкий дозволяс встугI дJlя злобу.гr.я
вi;lltовi/iгtого с,гуIIеIlя lзиIl1оТ або фаховоТ ttере,:цtlишtоТ tlсвi.t,и;

- двi кольорtlвi фо,r,окtrрr,rси розмiром 3 х 4 см.
3.6. 1-Iiд чi}с гIолаFIгIя заявИ Заявгtик особис,го IIала€] /r{ol(yMeIIT,. II(о посl]iil.rус: оссlбr,

,га пiд,гверлI(ус l,ромаля HcтBo.
З.7 . ItОНСУЛЬТаТИВНУ Допомогу щоДо заIIовнеIIня 21екларацiТ про пotlepeilllI(

НефОРМаЛЬНе таlабО iнформаllьне I]авLIання надаIоть уповноваженi no,r.yroi.o,,,rц
с,груктурI{их пiдроздi;liв, яt<i IlризIIаLIаIоться розIIоряlu(енням llекана/диреi(Tора iз
числа r{ауково-Ilслаl,огiчних/Ilедаt,оl.iчгtих праtliвлrикiв. I Iавчання i ксrнсультуванIIя
уllоl]tiоважених I(oLlcyJIbTaHTiB забезпеLIус вiддiл забезпечення якостi освi.гtа.

3.8. Iнформацiя про уповноважених консуль,Iантiв структурних пiдроздiлiв, яtti
здiйснюють прийом заяв, форми заяви i декларацiт rrpo попереднс навчання та вимоги
до дода1,I(овиХ /loKyMeHTiB розмiпlу€тьсЯ на вебсай-l,i Унiверситету i на вебсторitttсах
с,грукт,урних пi,ltрозлi,rriв. I]iлrrовiдальltiс,t,ь за cBO€LIacHe оLIовлеt{ня iнформаrlii'
IIоI(JIаrlасться на керiвгrикiв структурних пi.rtроздtiлiв i на вiддiл забезпе.lенгtяl яlсосl.i
сlс lзi,t,и.

3.9. Ушовноваrкений KoHcyJ]bTaLIT повинен безоttлатнсr нала,I,и
iнформачiю та консуJ]ьтацiТ lltодо:

- лостуlrних альl,ернативIlих (lopM валiдаltii;
- часу, гtеобхiдного дJlя tIроведен|.Iя валiдацii;
- BapTocTi посJtуг, I1ов'язаIIих з проведенням ва"lliдацiТ;
- процедури проведення валiдацiт;

Заявниtt1,

lIрогl]аiчl Ll

-L

локазiв;
- Нацiонаltьнот рамки квалiфiкаlliй Укратни та стандартiв виtцот (фаховот lIepell-

вищот) освiти, якi використовуються лля оцiнки доказiв;
- Процедури оцiнювання та пiдгот,овtси до нього, послуг з пiдготовки llo

оIliнlованllя (за наявгrос,гi);
- гlроItедури полання аIlеляцiТ;
- резуJIьта,гiв r,a нас;tiдкiв Ilроцесу валiдаltiТ;
- мо)кливос,гей tцодо реаlIiзацiТ академi.ll]их та lrрофесiйгIих прав.
З.l0. Уllоl]ноl]аl)(сtlий t<онсу.llь,ган,l, cl,pyK],yplItlt,cl ttiдрозrlцi.ltу рtlзом iз Заяlвtttttсtlrt

вс,I,ановлЮс: змiс,гс,lвну iлеllr,ичнiс-гь резуJIь,га,t,ilз Ilавчання. яtкi зазltаLIено I] ocrli,r,rliri
леклараuiт. Для цього коlсний результат навчання мас бути спiвс.гавлегlий ,]

сlrособiiB /tоказу набутr,я резулы,аr,iв IIавLIанIIя. гIола}]ня локазiв i вимоI- l(tl



lIРОГРа]\4lI14МИ РСЗУJIы'а'I'ами IIal]LIaIJHrI. ви:]IIачсними ocl]i1,IIboIO (освi,t,IIьо-проd)ссiL1IIоl()л
ocBi'l'Hbo-HayKoBoIo) IIpol,paмolсl (за rteoбxiitHtlcl,i з урахува}Iням Mta t,риrцi
вiдгIс-ltзillгlостi ре:зуltь,гаt,гiв HaBLIaIlHrI ,l,a освi,ггliх tcoMtlcrrle1,1,1,iB) 1,а з резуJIь,I,tl,1,ам 1.I

I{aBLIaHHя (KoMtleTet-ITI,{ocTrIMи), rrерелбаLIеними с,ган/]ар,гом фаховсlТ гtерелвиlцоl' абtl
виrцоТ освiти вiдповiдного рiвня та спецiальностi,

3.1 1, Уповноважений коIIсультаI],г може, за зголоIо Заявника. посд|]уватI4.

розлiля'rи або комбiнувати вillгtесенi результати FIавчаннrI або ixHi складовi l1JIrI

виЗI{ачення гrерелiliу iдеtrтичних за змiс,гсlм резулы,ат,iв FIаI]чаннrl, визI,IаLIеIl14х

стан/]ар"гом освiт,и або освi,гньоIо програмоlil,
3. 12. Уповнова>кений консультан,г мо)ке, за зl,олоIо Заявника, пiдготува,l,tt

ЗВеРнення вiд Унiверси,гету ;1о суб'ск,га неформальгtоТ освi,ги для уточнення змiсту l,а
параметрiв rtабуr,их Заявником резуль,гаr-iв IJавчаFIня. Вiдповiдь суб'скт,аt
неформа",rьноТ освi"I,и мохtе буr,и прийнrI,га до розгля/lу ,IK документи (матерiали), якi
I Iря мо tIи оIlосередковагIо засвiдlчують Ha]]e/let{y в деI(JIараrriТ i нформ ацirо,

3.13. За резулы,а,гами спiльlIоТ роботи :] уповноваженим коIJсультантом Заявниl<
мо)ке пOдаl,и до ytIoBIloBarlcelloT устаFIови змiнену освi,ггtttl деклараllitо.

3.14. Заяви, llодагri менше як за десять робочих лнiв ло llotlaT,I(y ltalrilcyrt .\,

зДобувачiв вiдповiдtlоТ ocBiTHboT програми, вва)каrоться такими" ulо поданi у гlерrltий

робочий день HaOTylIHoI-o семес,гру.
З,l5. Строк розгJlяду заrIви та прийняtття рiшеrlня IIро моrttлtивiсть/немолtлиlзiсl,t,

проводити псlдальшi гIроцедури визнанIIя на ocHoBi надалtоТ Заявником irrсрормацi)'
становить не бiльtltе десяти робо.lих днitз. У разi FIаправJlеIIIIrl запиr,iв lIpo
пiд't'rзерл>кеннrr або у,гоLIнення гlеобхiднсlТ irrформацii до :]азнаLIеFIих у деIfllарацiI про
попере/lнс навчаIjIIя суб'ск,l,iв, якi зltiйснюваJIи неформальне навчання або у ,Iких
зДiЙснювалася професiйr-rа, громадська або iнrла дiяльнiсt,ь, пiд qng якоТ Заявниtt
набУвав резуJlьтати неформального таlабо iнформальFIого навLIання, вiдлiк Llacy Ila

роЗгJtя/l декларачiТ i гrрийняття рiшення здiйснюсться з моменту отримання зазначелtоt'
irlформаrtiТ.

3. l 6. I lаданi заява, 71еклараltiя та до/.(а,гковi мат,ерiали оцitllоtоr,ься
уповI{оваженим консультаI{том та гарантом освi,ггtьоТ програми на вiдtlовiлгtiс,r,t,
Змiсr'у i скltалнос,r,i rlрограмлIих резуJlь,I,а,гiв гtaB.lattttiI абil. у виIIа/(ку llepeзapaxyBaI-I1-1rl

результа],iв навчання l] межах вибiрrtовоТ складовоТ. на Bi/lllclBiдHic,l,b }lескрип,гоl)il\,I
piBllяt l lацiона"rrьltоТ рамttи rсвалiфiкаltiй. за яltl4м реа,пiзус,гt,ся осtзit,ltя програма.

3.17. Якшо iнформацiя, наведена у декларачiТ гlро Ilоперед]]с неформальгlе r,а/абil
iнформальне I]авчання, та додаr,коtзi /(окуме}ll,и, llа2цагli Заяrзниксlм ,га/або суб'r,lсr,rlчt
(суб'сктами) неформального таlабо iнформа;rьtIого навLIанLIя, не дозволrlIо,1,1,
iдtен'гифiкуваl'и результаl,и неформаль}Iого l,а/або iнформаlrьного HaBLIaHIlя Заявниtса
лJIrI Тх по/{аJlьIIого сlIiвс,гавllення з результатами HaBLtaHHrI. перелбаченими
вiдllовiдною освiтllьою програмоtо, або наведена у лек"rrараrцiТ про lIопередtIс HaBLIaHLtrI
iнформацiя шодо rlеформаrIьLIого наI]LIання або досвiду дiяльностi Заявгlика нс
пiдтвердltусться, Уrriверсите,г lloBepTac документи Заявнику без подальшого розгля/lу
iз зазна.IеI]tIям пiдстав прийняr-l,rl таI(ого pirrlellltяl.

3. l В. КерiвItиtс структурного пiдрсlздiлу, за рекомендацiсю уl]оtsноl]аженоI,()
l(otlcyJlbTaHTa. iз BpaxyBaHHrlM llроIIозицiй l,apaНl,a lзiдllс-lвiлttоТ осtзi,гнl,оТ ttpot,paMtt (l
виlIадку, якщо Заявник llре],ендус lla перезарахуван}IJI l1роI,рамIIих рсз),лt,,tll,t,itз
нав.lаltllя) l,al l,oJI()I]I4 lItlyKoBo-Mc,roi(t.l.ttttll' коrrцiсil' (за rrcoбxi;trltlc,r i)

фаrtу;tь,ге,гу/гIавча.ltьно-llауI(овго ilлсr,ит,у,гу/iнсти,гуr,1," l(oJlc,l{)I{y уlIродов)I( ltc бiltblltc
семи робоLIих днiв вiд початку розгля/]у лекларачiТ, подас проректору з науков()-
пелагогiчноТ робоl,и пропозицiТ щодо можJIивос,l,i гlровелення подальших проllедур
визнанIIrl на осноrзi LIa/IaHoT ЗаявIlиttом iнформаlliТ, ocPopп,r.ltelli яtlt <<Висноlзtlк lI(oirl()
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I{аявIIос,гi IIiдстаВ лJlЯ розI]IяjIу ileIO1apallii гrро гIопередrrс r-rеформальнс ,l,а/абtl

iнформалЬне }IавчаНня> (даlIi - [Jисновок), Illo с невi;,1'смниМ /{одатком :lо дек"llараtlij'
про llопереднс rrефор мальне,гаlабо i rl форм альне I]авчан ня (Додаток 2).

3.19. Проректор з IJауково-педагогiчноТ роботи затверджус проскт Висновку або
ПОВеРТа€ Його на доопрацюваrIня rсерiвниlсу структурIlого пiдрозлiлу. /]оопраrrьований
гIроскт [3иснсlвку мас бути зtIову гlодаrtиl,i на затвер/t)I(енЕIя yIlpo/loB)Ic не бiльIt]е l(t]ox
робочих лнiв.

КОпirо ЗатвердI(еного Висновку l<ерiвник cl-pylflypllol,o пiдроздiлrу пересилас]
Заявгlику електроIIIIою поuIтоIо за вказаноIо Заявниtсом адресою.

з.20, Заявник мае IIраво оскарI(иl,и за,гвердlкений Висновоlt уПродовж 10

РОбОчих Днiв ttiсля його надсиJIаннrl Унiверситетом. Оскарлсення мас бути пiдписаIJс
ЕI(П i llaДic;tatte на офiriiйFIу tIotпTy Унiверси,r,еr,у. У виIlалку оскар)кеLIня матерiалt.t
IlРе7:(С'I&I]Jtяс керiвНик вiддiilIу забезпеченI{Я якос,t,i освiти на настуllному засiдаllнi
Науковt,l-метоличIIоТ рали Уlriверситеr,у, яка Itриймас ос,гаточне рilttенняl UIляхом
вiдrtриr,ого I,олосуl]ання. Резуrlьтати розгJIя/]у на Науково-методичrriй pa;ti
Уtliверсиr'ету на/Iсилаються Заявнику яI( витяг з IlpoTol((l"rly заtсi/tання е,rIек,гроIIlIоI()
п()uI,1,оIо BIIpo/]oB)I( 3 робо.l и x rl1ll i tз t t ic.l Iяt :зас i,цаt t гtяt.

3.2l. ЗаявНИк мае право оllин раз lloBTopl-Io IIодати Flа розt,ляlд Уrliверси,l,ету зtlяIl]r-
про визнанIlя резуJ]ь,гатiв неформалI)Ного таlабо iгrформаlrьного наI]LIання i деr<;lарацiItl
ПРО ПОПеРеДНС rlеформальне таlабо iнформальне навLIанIJя, що мiс,гиr,ь утоLt1-1еII)/
iнформаuiю. /tодатковi локументи, яlti i] lIiдr,вердll(ую,l,ь i lIозllо,llяtlо,гь i/tенr,ифir<ува,гr.r

резуJlь,га,I,и неформального таlабо iнформального [Iавчання Заявника. Така повтор|lа
:]аява, Ilo/]aНa lte пiзнiше як за деся,гь робочих лнiв до початку канiкул у здобувачiв
Вi.ltпОвiдноТ ocBiтHboT програми, мас бути розглrIнута упродов}It не бiльше ceMl,t

робочих днiв lliсля jT надходження або, в iншому вигIадку, - упродовж lle бiльшtе
семи робо.lих днiв пiс.;tяt поча],ку tIового 0еместру.

4. Оцill loBaH tlя та визllання резуJIьтатiв неtРормал ьного таlабо iн(lорма"r]ьного
tIавчаIIttя

4,1. У ВИПаДку. 
'IKu{o 

Висновком схвалене pirшetIIIrl lIpo розгJlrlд деtс;tарацiТ tro
cyl,i (rцоло обов'язttовоТ/вибiрlсовоТ скла/tовоТ гrроr.рами)" керiвltиt< c.I pyl(TypIIol.()
rriдрсlзлiлу вносиl,ь lIpopeKl,opy з IIаукоt]о-lIелаI,огi.tгtоТ робо,ги llpOCK l FIaKaз\
(ДОдаток З), в якому вказуються резуJIьта-ги навчаIIня, oIIaI{yBaHHrI яttих мас, буr,и
ОЦiНеНе, iСКлаД KoMiciT (lie меl,tш нilI<,гри сlсоби) дLtlt clцillttlBalIIlrl l(o)l(II0I,() pcзyJlblL1,1,\
HaBLIaIIHя (iз зазначенням наукового стуI]еня. вLIеIJого зL}аtIF|я, пеl{агогi.tгtсlТ ка,геt,орii'
(ЯttlltО дtltliльlrо). а,гако)I( визI]аLIаI()l,ься r,epMiHl,t сrцiгtюваttItяl. Iiауково-rtелаг,сlpi.ttti
ttраlliвниlси, яlti здiйснюlоть оtliнювання, ltовиннi буr,и обiзtrаними з предме,гоN4
ОЦiгIюванFIя, комtlетентI-lими шо/lо пи,I,ilнь оцiнrовання,I,а визнаннrl, неупереджснимtI"
ЗДатними с"tворюва,ги належну tlсихологi.lну обстановttу для Заявника та гIe ма,гI,I
конфлiкту iHTepeciB.

Копiя пiдписаного наказу надсиJIа€ться Заявrlику i LlJIet]aм призначеноТ KoMicir'
(да.lri Itомiсiя) упродовж трьох робочих днiв пiсrlя його ресстрашii'.

4,2. I Iрийнятr'я рiшенгlя llpo визнаljIlя резуltь,l,а,liв неформального ,гаlабо

itlформа.ltьного навчанlIя Заявника з/liйснlос1,I,1,ся за пiдсумками j'x о1,1ilttоlзаtlгlя.
С)сгlовгtим и llри}{Llипами oI liнюваннr| с :

- валiднiст,ь;
- надiйнiсть;
- справе/lJlивiсть;
- гнучкiст,ь,
- lIpOc0,(),1,a:



- eKo}IoMiчHicl,b.
4.3 Валiztнiсr'ь оцiнювангIя резуrlьта,гilз неформа,пьного r,а/або iH(lopMa"rtbHoгtl

навчаI{ня Заявника в llepllly .tеpl,y залеittить tзill:
- вiдповiдностi irlс,грумегrтiв оLliнIовання (MeT,o.lliB i проLtелур) вимоI,аN,I

забезпечення якост,il
- квалiфiкацiТ осiб, якi залучаютьсrI ло оцiнrовання.
4.4 /,1одаT,ковi LIинники, п{о можуть вгIлиFIути на результати оцiнювання або

гIровоI(уваl,и виIIи кнегlгtя tcoH фл i ктн их сиr,уацiй :

- гIевiдповiднiсть irrcTpyMeHTiB оцiнrовання (методiв i процедур) iндивiдуаль[IиN,t
гtотребам/особливостям KoHIcpeтHoT особи;

- IJедотри ман ня принllипiв коrrфiденцi йностi ;

- неl(оlIiltи локумен,гацiТ llpoltecy оцiнюванняt. якi не даIоть моlttltивосr,i
зовн iшньоТ llеревiрки ;

- непрозорiсr,ь прс,tllесiв оцiнюваtлня i незабезпечення сво(]часнос,гi iHcPopMyl]atl}IrI
ycix cTopiH lIpoIlec)/;

- tlсчiт'кiс'l'ь у визI|ачеtltti c,l,attiB clIцittttlBattltlI ittрtttз Заяlзttикtt,l,аt oItittKltзii,titз ttil
Ito)KHoMy з I]их.

4.5, При виборi iнструмен,гiв otliHюBaHtt-ll Ксiмiсiя ctpicH,l,yc:,t,bclt Il|t NIc,t,1,

оцiнювання - опаtIування яких саме компетентностей (знання. вмiнгlя. комугlittаttiя.
utBT'oHoMIlicTb, вiдrrовiдальнiс,гь) i гIа якому piBHi м?lо,гL пi.цтверди,ги peзyJlbTa,I,1,I

навчаIIня. якi ol1iHKlroTbcяt, а також враховус рекомендаlliТ €lвропейського центру
роЗI]Итку професiЙно-техttiчноТ освiти (СеdеГор) щодо iнструментарiю, який MorKe
бути використаний для оцiнювання результатiв навчання (European guidelines fЬr
validating поп-fоrmаl and iпГоrmаl learr' ing).

4.5. 1 . Вибiр iнс'грумеtl.,iв оцiлttовання (ме,годtiв i прочелур) здiйснtоеr,ься
признаLIеIIоIо наказом (п.4.1) KoMiciero. Рiшення приймасться бi;lьшiс,гlо голосilз i

поl'оr1)I(ус,гься науково-меl,о/lичною ltoM icicKl сРакул ьт,е,гуlгlавча:l Lt Io-HAyI(oBol,()
i н с,ги,гу,l,у/i н ст,иту,гу,

4.5.2, Iгrструмеt]l,ами tlцiнtовання Комiсiя, як правило, обирас:
а) усний iспиr-(з прак,гичIJим зав/lаIJням .lи без llbot,o):
б) гlисьмовий iспит (з прак,гичним завланням .lи без нього);
в)'гест (завдання з вибором олнiсТ правиJlьIIоТ вiдпtlвilti: завдаt-tttя з вибсlрtlмt

IIевизнаLIеного числа правильних вiдповiдей; завдаItFIя на зiставJIеI-1ня; вписуваI]I"IrI
коро'гкого ],ексту: коIIструrоваIJня аJIl,оритму виI(онання .цiй; завдання lзiдlкритогtl
,ги[Iу - розгорlIуl,атекстова вiдповi/lь IIа поставлеlIе завдання).

Цi iгtструменти оtliнкlванлtя базуються lIa розроблених завданнях длrl
вiдповiдних ocBiTHix компонентiв ,rieT програми, за якоIо здобувач претендус на
перезарахування результатiв навчання.

I]i.,rповiдно ло оцiнюваних резуJIы,а,гiв навчаtннrl Комiсiя може обгругtтувати
зас,госування iнших iнструмен,гiв оцiнюванняt, рекомендованих Свропейським
lleнl,poм розвиl,ку професiйIIсl-,гсхнi.tltоТ осlli,t,и (Ccdctbp), а саме:

г) iгtTepB'to;

л) ztискусiя;
е) лек"lIара гивtli методи;
ж) спостереження;
з) симуляцiя;
i) Irортфолiо (:tока:]и викориотання резуJIь,га,гilз ltаtзчаtIIlя у робо.lих чи iнltlих

си,l,уачiях письмоlзi рекоменлаrliТ, вiлгуr<и тоrцо).
4.5.3 Обрагrий Комiсiсю iHcTpyMetlT оцiнювання мас забезпе.Iити:



а) адекватlliсl,ь: iнс"грумегr,I, оtliнювання I1овинеtl забезпс,lува,t,и вимiрtовання
того, /{ля чого BiH призначений;

б) надiйнiсть: лосягатимуl,ьоя iденти.lнi резуJIь,l,аl-и tцоразу, коjlи rIре,ге[Iilен,l,

проходитиме otliHtoBaHI]я за однакових умов;
в) справе/tливiсть: рiшення про оцiнrоваIlня буле неуперед}кеним (незалежнiстL

вiд rcoгtTeI(cTy, культурноТ спеrlифiки та особи оцiнкlвача);
г) когtliтивний лiапазон: за доlIомогою Ltього irrcTpyMerrTy оцirIIованн.lI

визнача€ться шI иро,га i г"lt иби на HaBItaJI ьних дося гI]еFIь претендента;
д) прилатнiсть для цiлей оцiнrовання: забезttеLIеннrI вiдповiднос,гi гIризI{аLIеIIIlrt

iгrсr,румеrrr,у оtliнювання до стlособiв виI(ористанI]я, дJIя яких Biгt гIризначеrтий.
4.5,4 Iliс;lя вибору irlcтpyMeгtтy оцiнtсlваIlгlrI Комriсiя визlIаLIас с,груктуру olliHlcl,t.

велиLIиIIу порогового бала i етагlи (за Itаявtlост,i) гrровеllеlllIя оцiнtоваIlлtя. У межах
одного контрольного заходу /{ol]ycKacTbcrl визнаIIIIя резуJIl;I,а,t,iв LIaBL]aHHrt. IIto

вiлrtовiлаю,гь ocBiT,HboMy l(oMIloHel]Ty (Ki,itbtcoM cy1,oJlocI-IиM освi,гнiм комttонег1,1,ап,t)

обсягом не бiльtле l5 rсредитiв CI{TC.
Рiшенttя KoMiciT фiксусться у lIрограмi гtроведення оцiнtовангrя (fiодатсlк 4), яка

погоджусl,ься Ilауково-метолиtIFIою ttом icic:ttl фаrtу;r ь,ге,гуlгlавчал bHo-HayKoBol,()
iIlс,t,и,t,у,гуlil,tс,l,и,r,у,гу (lriл,гвер21lltус" Illo визна.lеlti KoMicicKl меl,о/lи, :змiс,г ,га обсяt
сll(iгtt<lвання ре:]уJlь,га,гitз навчагIня Заявника забезгlечуюr,ь оцiнювання ycix змiстових
сIOtалових вiдповi:lного(-их) резулы,ату(-iв) навчання (змiстову валiдгliсть)) i

затверджусться деканом/диреItтором, Програма мас бути надiслана Заявнику не
пiзнiше як за п'ять робо.lих днiв до визнаLIеLIого у наказi TepMiHy оцiнювання.
(),1но.lасгlо iз l Ipol,paMolo прове/lеIlFIяt clttiItttlBalIIIIя здобувачу надсиJIасться
Ilовii]омленFIя Ilpo мiсце i час IIроведенIIя оltiнювання (/{олаток 5), яке lзitr власLIоруII
rli;lписус: iвiддас гсl"цtlвi rtoMiciT lIepelt lIоча,I,1(ом оl{iгtttlвання (яltrцо tll1illltlLзattltlt
rзiлбувасr,ься iз виI(ористаFIняN,t iнформаuiйно-rtомугliкаl(iйгtрtх гехtlоllсll,iй. Заявtlиlt
пiдгlисус повiдомltеннlt своТм чинним елеI(l,ронFIо-цифроrзим lti/tttисом).

4.6. Якшtо Заявttик мас аргумен,гсlвtttti заIIсречеIIllrt t]lo/1o .titetIiB lcclMicij'(lI,1
ol,oJlolijet{oT гrроцелури оцiнювання, BiH Mztc подати до IIоча,I,I<у оцiнrогзilнllя IIисьмоl]t
заяву ttерiвнику сl,рук,l,урного гtiлроз,лirrу. У-гакому виIIаllку ttерiвllиlt Mo}I(e гtрийtlя,t,l,t

рiшенrlя про скасування засiдання koMiciT ,га iнiцiювати скасування наказу гrро ii
с,гl]ореr]нrI i. o/tHo.tacLlo. наказ про формуваIIлIя llоtзоТ KoMiciT. Ilpo гIрийttяте pirlrettIlяt

Заявника i нформують електронноtо пош,гою.
4.6.\ fio створеноТ повторно KoMiciT за моlItливостi не вItлюLIаюl,ьсrI LIIIеHи

ltoMiciT" дiяльнiсr,ь яlкоТ була припинеFIа.
4.6,2 У випадку, якщо Заявгtик двiчi пода€] заяву про вiлведенFIя складу KoMiciT

таlабо незI,оду iз прilцедуроIо сll1iнюванняt, ttерiвник структурFIого lliдроздi"lrу iнiцiюс:
скtlсувilI]ня прийtlя,t,оl,о рirшення про poзIlIrIJl ,;Iеl<;lарацiТ по cyтi i ltрийtlя,l"t,tl pilt_let.lltrt

IIlozl1o вiдмоlзи у визI{аIIIIi резуJlь,l,аt,iв lIавчаrtltяl.
4.] . Оцiнювання здiйсtllос,гься у rlорялку i .Iac, яtсi ви:lна.lегti зzll-верl1)I(еноIо

програмою i гtовillомJIеIII{ям (лив. абзаlt 2 lrг1.4.5.4), Засiдаtlllя I(oMicil' BBit)Itit(,1,IlclI

правомоLIIIим, якLIlо якII(о на ньому гrрису,гrri лвi треr,ини BiLl загальгrоТ Ki:tbKocTi jl'

.tJteIliB, в тому числi голова ltoMicii.
4.1.1, Проrrедура оцiнювання зtIiмасться tra вiдеокамеру l,ojloBorcl KoMiciT, ttptl шlо

здобува.l i .tJIеьtи I(oMiciT погIеред)I(аю,I,ьсrl Ilерел Ilоча,гком засiдання. I]iдеозаrIис1,1.

зробltеrri пiл час оцiнюваннrl. tlе пiдлягают,ь поширенIlк), виI(ористовуIоться викJllоtlIIо
:] Mel,olo забезпе.Iенняt i засвiд.lgllня прозоростi, об'сктивност,i IIроцедур оцiнlованняt, i

зберiгаються на факуrIь,геr,i/в навчально-науковому iнститутi/iнс,гитутi упродов)Ii року
пiсля проведення сlцiнюваI{FIя. Якшо оцiнювання вiдбуваст,ьсяt iз застосуваIlнrlм
iнформацiйно-комунirtацiйrlих технологiй, воно повиFIно вiдповiдати вимогам л.4.J
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Ilсl"rtоженгlя llpo орl,анiзачirо осtзi,t,гtьогtl lIpoltecy в КиТвському нацiоllальному

у гt i верс и,гетi i Mell i'Гapaca LI_I eB.leHKa,
4.7.2. Якll(о Заявгlиlс вва)кас, ш(о чJ]енами ltoMiciT порушtено ранiпlе оголоше[Iу

процедуру оцiнювання, BiH мас по/lати пиоьмову заяву до завершення процедури

оtIiнIовання. Така заява розглядасться керiвtIикOм структурнOг0 пiдрOздiлу раЗOМ З

про,гоколоп,I оцiнювання,
4.1.з, KoiItt,te llередба,lене проIlелуроIо оlliгtюванFIя :]авлання, яtl(i виI(онус ЗаявгIиlс

(KpiM ,гестових завдань iз вибором одrIiсТ правиJILt]оТ вiдгrовiдi), оцiгttосться окремо
кожIlим присутнiм IIлеIlом KoMiciT, а оцiнttа з Illlo1,o зatвлання вис,l,авJlясться як cepel(Ilrl

арифмеr,ична (з oKpyI,JleI{I]rIM l1o найб.llиllt.tог,сl l(ilt<lI-cl :]наченнrIх lз ба.rlах зt,i,rtно ,з

правилами округJlегtня ).

4,7.4. Завданняl BI]alt(acl,bcrl викоFIаним, якtltо l<i;tbKicтl, ба:tiв у Заявниt(а С Ilc
меншоIо за визначений у Програмi пороговий piBeHb лля l{ього завд{аннrl,

4,1.5. За результатами оцiгltовання yKJIal(a€TLcfI Ilpo,IoKoJI (Дода,гоlс 6), у яltссlпlу

фiксусться olliHKa за ко)tне завдання i пiдсУмкова ollitttta за ollillIoBaHHя. I Iiлсумltова
оцiнка за otliHtoBaнllrl вис,гЕI]JIяс,гьсrl як сума оцiнсll< за Bci виконаlti (див. п, 4.7.4)
l]t1[]:ll?ННЯ.

4.].6. [Iро,rоrсол Iliдlписуrоть yci rrрисутнi на засiданнi ч;rени KoMiciT i надаIо'гь

(надсилають електронною поштоtо) Заявнику дJIя ознайомлення не пiзнiше 12 години

ранку наступного пiсля оцiнювання робочого лня,
4.1.], У випадку незгоltи iз результатом ol{iHK)BaIIHrl Заявltиtt не lIiзttiLl-te 24 годиll

lIic:ttl отримання укJIаденого протоколу ottiHIoBaIjIIrI пода€] мотивоI]аlIу заяву I<ерitlниltу

с,гру к,гур I rot,o l I i2lрсlзzцi.llу.

4.1.8. Керiвник структурl{ого пiдроздi;rу затверлrrtус: або вiдхи;tяс: про,гоI(о"I1

ollitttoBaHня не раl-riше l2 годигtи /lIIя LIерез два робо.ri днi iHe пiзrlilllе,lK LIерез Llo,1,14pl,|

робочi дtti tliс;rя Ilровсде|lItя оtlitltоtзання. У tзиttаitк! II&/tхOfi)I(еIIIIя заяви lзi;t Заltвниttit

IIро незгоду iз протоколом оцiнювання TepMiH розг,ltяду продов}ItустьсrI lta 3 рсlбо,li
:tгli, упродов)It яких керiвниtt зltайоми,l,ься i:з ма,герiалапли (у,гому.tис,цi вiдеозаllисом)
процеl(ури оцiнюванлtяl i, за необхiдностi, KoHcyJlbTyc,I,bcrl iз гоJIовоlо HayKol]o-
меl,одичноТ KoMiciT т,а гараIIтом програми.

4,1.9, У виIIа/]ку за,гверд)кеFIIlrI IIро,гокоJIу оцiнtовалIгtll BiH llередасl,ьсrl
зас,гуIIнику деlсаttа/д1,1ректора з HaB.laJtbHoT робоl,и для сертифiкачiТ резуль,га,r,iв
оцiнювання i визнання,

4,1,|0, У разi вiдхилення протокоJlу оцiнlованняt керiвниlс cTpyItTypllo1,o

rri.rrрозrriлу llo/(ac обгруrrтований про€]к,г наказу llpo приllинення роботи KoMicii i

скасуIJаllня резуль,l,аr,iв lT роботи, а тако)к проскт LIаказу про формуванr,rя новоТ

KoMiciT. lIpo гrрийнят,е piIttellltя Заявниrt iнформу("гься еJ]ек,грOнноtо Ilolll,t-o}().

5. Серт,ифiкацiя резyльтатiв оцiнlоваtIIIя i визнаrltIя резуJIьтатiв }laBtIaHHя
5.1. Резулы,ати неформаlrьного ,гаlабо iгrформального навчан[lя, визнtttli i

затверлженi керiвником структурного пiдроздiлlу, використовуIоться для реаJiiзацii
академiчгtих гIрав Зая вниrtа,

5.2. ПропозицiТ щоло шJIяIху реалiзаuiТ академi.lних прав Заявника (зарахування

Заявнику певних ocBiT1-1ix компонентiв освi,гньоТ програми. окремих ви/,(iв новчоJILIIоТ

робо,r,и в ме}ках IIевIlих ocBiтHix KoMttoHeHтiB ocBiтllboT програми, формування
iн2lивiлуальноТ ocBiTHboT тpacKTopiT) розроблrlються, за консуль,гацiями iз гараritтом

оовi,rньоТ IIрограми, застуllником декана/директора iз IIа]]чаJIьIlоТ роботи.
Рекомендованi рiшення розробляrоться iз врахуванням правил, визI-IаLIених у роздiлi 2

(пункr,и 2.6.-2.|0) L[ього [lоложення, офорп,r,пlоIоться у виг.ltядi сертифirсата
(/lo,raтoK 7) i за,гверджуютьоя IIака:]ом (До:rаr,ок 8).
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5.3. Визнанi гIовнiс,гtс-l або час,l,коl]о резуJlь,га,ги lIoпepezJHb()l,() lIiil]LItlIlIIrI

IIеформальн()г,о r,а/або iнфitрмаirьнсlI,tl }lавчitl]Itя i гtерезарахillзtttli ocBiтtti I(oNIItoItcII,I,1.|

I]кJIIоLIаIо,tься до irrдивiдуаJIьI]оI,о навчального плану здобуваLIа ,IK ужс викоIIаIIа
здобувачем чаотина вI4дiв HaBIIaJrbI-loT робоr,и за освi,ггtьо}о програмоIо, вiлllоlliдгlil /ltl

вимог якоТ злiЙснIовалось оцiнIовання. Lii результати I]авчаFIня i ocBiTtli tсомtпонен,гl,t

FIe Morttyl-b бути автомаl,ичtlо визнанi/перезарахованi за ittlшoro осtзi,ггtьоtо проI'ра]\,IоIо.

6. (DirraHcyBatIIrя п роце/tур валiдацiТ i визllа нlrя результаt,iв llilB,Irl II llrl
здобутих шлrIхом rlеформа.llьllоi таlабо iнформальноТ освi,l,и

б.l. У випа.rIку. l(оJlи ocвil,t{Io деIшараIlilо по/ttlс сtооба, яка не с з,ltобуrза.tеп,t'l'it,l'

проI,рами, за,lKoK) буле з:riйснюtsа,l,ись ва,пiilаr(iя резуJlьl,а,t,ilз HaB.taII[Irl. l}oIItl yI(jla/til(, J

Уlliверси,ге,гом Угоду tla долат,коlзi осtзi,1,Ili гIосJIуги iсll:tачус] l(оIII,гI.I:]zl IIocJly1,I,1

оI(iлttовання i визнання згiдно з кошторисом.
6.2 Визгrання peзyJlb,TaтiB навчання, злобу,гих у tlportcci lIc(lcrpп,ttt.llbrtor' ,r,а/абtl

iнформаrrьноТ освiти, не надас права злобувачу [Ia IIерегляд TepMirly наI]LIilFIttя r,а/або

BapTocTi ocBiT,Hix послуг. визначених ocBi,1,1t1,olo llрогрzlмоIо. 'Т'ому ЗсtяIвtlиltl,t. яttti с,

здобува.lами осlli,t-и ocBiтHix IIpol,pulM в YHiBepcи,t,e,l,i, не сIIJIачуIо,I,ь ltottI,I,I.t :]Ll

Ilроl]е/Iення I]роцедур валiлацiI i визrIаIII{я резуJIь,га-гiв Itав.lанняl, lttci здiйсtItоlсl,t,ься
вiдповiдно до вимог тих програм, Hit яких воFIи FIаI]LIаються.

7. Прикillцевi ItоJlожеIllIя
1 ,|. l Iоло>ttеlll-tlt затвер/t)I(устI,сJI рitltегtгlяtчl []чеlrоТ раltи Угtiвс1-1си,t,с,t,ч i

вво/Iиться в дiю наказом ректора,
1.2, Конr,рсlль за виI(оIIанням I1олохtеtlttя з;liйстttt-lс IlpopeK,l,op з IIitlz111,,,,,r-

гlеJlагогi ч IlclT рсlботи.
7.3. Змiгrи та лоповIIеFIIlrI до [lолоlкеIIIIrI l]носяться за рiшtснгtям B.lctttli'1эa;ll.r

Унiверситету наказом рекl,ора. У тому }к порядку lIолоrкеl,tttrl cкacoBycTьcrl.

Проскm Полоэtсення

розпоряdжен нял4 ре кlпора М

поzоdнсено;

Прорекr,ор з науково-педагогiчноТ роботи

Ilачальник юрилиLIного вiддiлу

схвалено 25,01.2023 р. робочсlю zp))пolo, clt,?.(jopaltolo

71 Bid 14,09,2022 р.

Аlr,l,tрiй ГО)I{14I{

Iригrа C]AJIl1IlI(()
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.Llодаr,ок l

до ПоltоrltегlLIя Ilpo валiдацitо i виlзгlаttltя ре,зуль гtt,l iB

IIaBLIatIHrl, здOбуl,их у процесi нефорNIаJIьIrо'i l,а/або

i t t(lopMa.lt bt toi' осв ir,и у ll рограмах ви tt{cli',l,a (laxoBoi'

llере/lвиrrlоТ освi,ги l{иТвськогtl ttatliotla.ltbгtt)гo ylliBL,l)cиTc,l 
_\,

iMeH i'['apaca I1lевченrtа

/IЕItлАрАtIIя
про попере/lнс неформальне l,al або iнформальне навчанI-1я

Роздiл I. Загальнi вiдомостi

3.

4.

allrlПlKa (зrl rlаяrirrос-гj)

f{oKyMeHT, що tlocBil1,1yc особу:

lizilirп,tI litrпlс ol'thc applicant (il availablc)

( l lа]Rа. l loNtcl). оср iя. tlt,t,,taBt It,t ti. ]ta t а Btr,ta,t i)

5. Мiсце проживаIlllя/ресс,грачiТ (вrtазати):
(ttotlt,toBпii itt,,toKc. облас-l,ь. l)ai,iolt. llaOcJleltltii ttl,ttl<,t, tlyлl,tttlt.

6. Електронна поLuта:

7. Кон,rак,гний(-i)телефон(-и) :

8.

8.1

Мета звернен ня,. Bu з rL u t t t sL р е зу.t L6711 а.,r, 1 a l l (l BLL Cll l ll rl, з d о буtttuх LLI.| Ut,x 1.14

BK?l,]a-|'lt 
'l(l|i\l 

caNlc ll1.Ilяхоill -ПфiliГлrr,п,iiсii tаtlабtl itt(lo;llla,rl1,1l()T ()cl]1,I l,

В,2 d.,tя |x зсt,1,1ахltriсlllllrL у п7ltlz1lct.lli
lrd]Ixt щсlхlйПGiТТП

8.3 :зсt спеtli aitbt ticttlto
rLrnФ Гйr}а сlБцiа:r l,r loc,r,i

8,4 __ рirlня rlчщоi (rhа.хоrirli пe]|edBTttt.|o|) ocrliпlt!_
lйrй рПrя rlclliLLl llcllL,l|)itlli( tillil)cc.llt] lt

q. qд,lyg jq.цlикd,. Il(t(jчOIоL,rlЦлlо_цзч,Оу|9 !у| ry!!ry|вцt_lll!\ц!)сцlL'll:_У\! |!!! lyt)!!;!l)L'llll'l)
lla про?ра,l,ti(у) rlксtзаttiit 1l п. 8.2 ttct ttrtlliilltc }al(l)cc. lll l il

t loMop булrл r l ку/кRаl)l,}.l р}.i,зая Blt и t<a)



IIродов)I(еtIнrr lJ,олатка l

10. llодатковi Bi/(oMocTi*:

,1,1кlб}.гиii ocBr-r+rli,l cтyttitlt, (освi-l,ttьо-квалi(liкаLtiйrlиii piBctrb) lа/або ttBiult(lrKaltircl

Щаю з

дата):

году на обробку Moiх персональних даних (пiлпис, прiзвище, iнiцiали заявIlика,

Роздi.ll II. Опис здобутих результ,а,гiв tlaB,laIIHя

|)езу.lt ll1сll11ч ltaB|lQllllrl. Bci вказсttti1:lез.л)jlьпlсll11ч ltc!BIlalllrrl tt.l1.1,tell.\ltoпtbclt)

11 1)

2)

3)

4)



l lpO/t()B)Kel-|l|rr f ltlла,r,rtа l

Роздiл III. Iнформацiя про суб'екта(-iв), який(-i) був(-"гlи) провайдером
програми неформального таlабо iнформального навчання, або ПрО

субОскта, з яким пов'язана професiйнао громадська або iнша дiяльнiстЬ (За

наявностi), яка спричинила набуття нових компетентностеЙ шляхом
неформального таlабо iнформального навчання

(Наволиться iнформашiя щодо юридичноТ адреси органiзачii7пiдприемства, його про(liлю дiяльностi, наявностi

лiцензiТ на здiйснення освiтньоiдiяльностi, посилання на електроннi ocBiTHi ресурси тощо. Iнформашiя мас бутrl

достатньою лля iлентифiкашiТ органiзачii7пiлприсмства та KoMyHiKauiT мiж Унiверситетом iз провайлером

програми неформального таlабо iнформального навчання. У випадку, якщо в леклараuiI фiксусться бiльш Hilk

один провайлер неформального/iнформаJIьного навчання для кожного, з них вказусться, якi iз ЗаЗНаЧеНИХ У П,1 l

результатiв навчання було злобуто саме завдяки цьому провайлеру)

12 l)
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IIl)o]l()t]n(eIlt|,t llcl;ta l,Ka l

Роздiл IV. lнформацiя про обсяги програм неформального таlабо
iнформального навчання, визначенi в них результати навчання i пеРiОДИо У

якi були опанованi вiдповiднi програми
(Iнформачiя щодо кожноТ з програм неформального навчання наводиться окремо, iз вказiвкою провайдера

програми, обсягу i офiшiйнот тривалостi програми, фактичного термirгу iT опанування, визначених у
програмi/сертифiкатi результатiв навчання i перелiком результатiв навчання, якi заявник бажас перезарахувати

lз числа вказаних у п,l l)

lз

3)

4



продов)l(еLlня Долаl,ка l

Роздiл V. Iнформацiя про попереднiй досвiд дiяльностi заявника, пiд час
я кого здобувал ись резул ьтати неформал ьного та/ або i нформал ьного

tla вча н ня, зокрема перiоди tla вча tl ня l,а/або вiлповiдноТ лiял bнocl,i
(за наявностi)

(lн(lормаuiя щодо l(о)I(I.1ого перiолу лiяlrьностi, пiд.lзa якого здобуваJIися результатl4 навttаl{l,tя, якi Заявгtllк

балtас перезарахуваl,и iз.tисла вказаI-1их у п,Il, обов'язковозазначасl'ься Micue робо'r'и, ДаТа почаl'I<у iДата
заt]ерtilеt|нЯ роботИ ttt,t гtоса,,li, лосвiД роботrл, ttlo t пi]tс,гаtЗоtо /lJlЯ визtlанt|Я tзiдгrовiдtlог<) резуJll,,гату нав,tаltrtя)

14 1)

2)

3)

{о деклараuiТ про попередн€ неформальне таlабо iнформальне навчаIlня долаю:

15. У разi прийняття рiшення щодо розгляду Moei заяви по cyTi, зобов'язуюсь укласти з

Унiверситетом угоду про надання консультативно-експертних послуг щодо валiдацiТ

результатiв навчання

Пiдпис, прiзвище, iнiцiали заявника:

Дата заповнення та подання освiтньоТдекларашii'

ВласноручI Ie заповFIеI-Iня l]екпара lliT Заявтrиком lti,lTBep, I)I(y I()

(l ta йпtоt tyBa l t t tя c,lT)y к,I,y pI I()lrl l li.Llрtlз,, ti, l1,)
}i tовrтовахений коIlсульl,ант

(Iriдпис, l l1)lзВИLLlе, IНlItlсl,гl И, L
(llar,tlttltt),tltlrtttrl lI()cilI(I4 IltlyK()I]()-II()[all,clгi.tlrot,t-t, tlc,r(at'clt'i.llltll'<l lIpaltitllrtlK;r)

202_р.
дaтtr)

((_)>



Додаток 2

/lo I]о:ltllttенrIя гIро Ba.ttillatliltl i ви,зtlаttttя ре,зулt, ttr l ilз

нАвr]ання. здобу,l,их у llpolleci нефOрмальlrоl"гаlабо
iH(lopMa.lrbHoi осtзiти у програмах вищоi та фаховоТ
передви щоI освiти I{иТвсьt<ого нацiогtал ьrlого у ll i верс и,гс-г1,

iMeHi Тараса ШeB.let,tt<a

Дода,т,tlк
ло rЩек.шараltii

iпt'я. lto баt,ькоlli (за rraяBllocl,i). llрiзвпtItс Заявltttttа l] 0ру,цllо]\lу l}lдi\llllli!

вlд ((_)). 202_р.

про попередltIс rletbopLIaJIl'IIe таl:rбо irl{ltlpMa.rlbllc
HrlI}tl2lI{Ilя

(загtовtrtос"гься (lакуrrы,с,,гом / ttaB,ta.llbl1o-1IayK()l]llN,l ittcl,ttTvlt,пI
/ (lаховипл l<o,1tcjlrI<cbl )

зАтвЕрд}ItуIо
l1popertTop з HayKoI]o- педагоt,i ч t l оТ робсl,|,l4

(Iм'яr. I [рiзrlиrItс)
(( )) 2()2* р.

висновок
щодо наявностi пiдстав для розгляду

Щекларацii про попередн€ неформальне таlабо iнформальне Ilавчання
поданоI ( ) 202_р.

iпl'я. tto f,tat1,1<tltli (за ltaяBtttlct,i). ttlliltltlttlc Заяtltlttка \ op},iLll()Il\ l}IltNlllIl(}

1. Заявник
iirt'я. t ttl ба t t,tttltli ( la Itаяпtttlс r i ). t tlli iBtttttc

(заповнumu необхidне) :

1.1. Здобува€ фахову передвищу ocBiTy в

(llaiiNlcll),l]лiIlIя Ko.1c,,l)I(\ )

,]а сlсвiтttt,о-гtроdlесiйноrо програмоlо

( кредитiв СКТС) спецiальностl

|.2, Злобувас вищу ocBiTy на (в)

( l laii\let I\1l]аlll|я t|laKr,:t t, t с t t /i t tc t lt,t t, t \ tttl.rtc.,I;til )

за ocBiTH ьо-професiйною (освi,гl I I)о-tIауковоrо) проl,рамоtо
(tlcoбxi,rLrrc Ili/lKpccJl1,1 l tl )

(_ кредитiв С]Кl-С)
на,злобу,г,l,яt tlcBit,H ыlt-о (ocBi I нl)o llayKoB(],:l]l 

: i,|i::::ll,



I lpo/toll)I{eLl tlrr l \олаl,ка 2

за сllецlаJIьI{lcl,to

1.3 Переводиться з 0свiтньO_прOфесiйноТ (ocBiTHbO-HayKOBoi) програми
(l rсобхiдrlс l t l,,ttcpccltt.t,t,и)

(____ ttредитiв €К'ГС)
на здобуття освiтнього (освiтньо-наукового) стуrrеня

(ttеобхiлtlс rt i.t(llреслиr,лt)

за спеLIizuIьнiстю

( tIai;]vcI I),I}allllя t ti;цlo,t;ti,rtr )

н а ocBiтtt bo-r Iрофесi й ну (оовi,гtt L()-l IayK() t]y) llpo гpaM у
( t tсtlбх i,,Lt lc t l i,,tttlrcc:t t.t t t.t )

(__ кредитiв СК'ГС)
на :здобут,гя ocBiTH ього (ocBiTH bo-Ij ауко BoI,o) ступ еrrя

( tlctlбxirttlc t ti,,tKllcc.rtп t lt)

за спецlаlьнlс,гrо

(l lайNIсн),ван l lя lri;ltроз,,ti'1rу)

1.4 Переводиться з
(llaй]\IclIyl]allllя З(l)l Il]()/ Зl}(). а,'цlсса)

(ltat:irlcl tyBat l t tя l t i,,t1lo,1,,tilr1,)

/\о Киiвського наlliонаJIьllого унiверси lc,r,y iMrerri '['араса IIIcB,tctlt<it llal ()cl]i,1,1ILc1-1t1'ltit|;cciйrrr

(осlзi гttьо-rIауковч) I Ipol,paMy
( ttctlбxi,,tt tc t ti,LKlrcc.ttt t tt ;

( lrредитiв C]I('I'C)

rIa злобуття ocBi1,I l ього (ocBiTt-t bo-I Iаукового) стугtеня
( lrсобх irlt le t l i/tкрсс';tl.гl,п )

за спецlальнlс1,ю

(найменування пiлрозлiлу)

1.5 Поновлюеться до КиiЪського нацiонального унiверситеry iMeHi Тараса IIIgg.Igццп цд

осв i],H ьс)- п рофес i й ну (ocBiTrl bo-LIayIioBy) програму
( ttcoбxi,,tttc lti,rtKpccllп,r и)

на здобутl,я ocBi,IH ього (ocBiTH bo-I layKo BoI-()) ступеljrI
( t teoбxi,ltttc t l i,lLltpccll п,t,tl)

за спецiальнiстю

( l]ai,iNlclIvBaIIllя r r i,,цlо,l,,li;tr )

( _ __креди,гiвСКТС)

у

у_



l Ipo/lot])l(el l l lя l{ола,l,rtа 2

1.6. Праulос в Унiверситетi на посадi

( llaiiNl0ll),l}alIlL t ttlca,,Ll.t )

( llaii]\lclIуBallllя l ri,'tроз,lrilrу)

i гrретенлу€ на зарахування пiдвищення квалiфiкацii за резуJIьтатами IIавчаFIня здобутими у

(tlаймеtlування i a,,tpeca ус,гаttови)

2. Заявник
iм'я, по-батьковi (за наявностi). прlзв1.1IItо

2.1, Претендус на перезарахування зл освiтньо-професiйною (ocBiTHbo-HayKoBoIo)
програмою результатiв навчання, здобутих шляхом неформаjIьнот,гаlабо iнформаJIьнOт
освiти:
I,1a:]l]a осl]i,1,1]ьо-гlрофесiйноi (ocBi,I,ttt,o-IlayKolroT) Ilроl,рilми
( ttcoбxi,l1t tc t l iltttpcc_,ttt,t,t.t )

на здобуття осtзiтн ього (ocBi,IH ьо-наукового) ступеня
( ttctlбxi;ulc lli,rtKpccllп t и)

за спецiальнiстю

( ttай McttyBatt l lя lr i,лроз,ri.;rу)

2.2. Претенлуе на перезарахування як пiдвищення квалiфiкацiТ на посадi

( llaiji\lellyRalillя l loca,itп)

(найменування пiлрозлiлу)

результатiв навчання результатiв навчання, здобутих шляхом неформальноТ таlабо
iнформальноi освiти.

3. Чи поданi заявником документи в повному обсязi? (TaK/Hi):

(ilt(lОРлlаrЦiя llllo вi;tсу-l,ttiс-гь обов'язttсrвtlх.IlJlя llo,1tallllя il()K)/|vlcl|,I,iI})

4.Чи правильно оформленi документи заявником? (TaK/Hi):

(iнформаrriя про неправильно оформленi заявником локументи)

5. Висновок щодо можливостi розгляду декларачiТ про попереднс неформальне таlабо
iнформальне навчання по cyTi або про повернення документiв без розгляду:

5.1. IIроIrозиlцiТ llцоltо Irерелiку резулы,атiв IIaBtraIlIlrI,,It(i tIi/tJIrlI,ilIo,1,b ollilIltll}altlll()
(у випалку прийня,l,тя рiшеttt,tя tцоitо розrJtяду /lel(Jlapat(ii llo cyli):

1)

2)

3)

4)



проllов)I(еll I lrr l {оltа,гка 2

flекан/flиректор
( tlaiiblettl,Battttя c,I,pуK,I уpllol1) tri,T ptlз,,tilr1,)

(_) 202_р.
(Il|,ltllпc. Ilp!зI]1.1llte. ll{lltliljlll /lal,a)

(____ _ кредит,iв СК'ГС)

(__ _) 202 р
t,,lц**l 

-

lli)l,}Rt.llllc. lllllllaJl1.1_ jla Ia)

Уповновалtений консультант
(llai,iN19lIyBaIllIя с,груl(IурIlоl.о rrI,ttроз,ttiлу)

(lIai,iMcllyRalll]lt Ilt)iJ0;l1.I,t llittl(ol}()-llc,,1111,111,j,111il,,,,,. tlcltattlt,iчtttll,tl tt1:latLiBltlttta)

(-)) )о) n
(пiдпис, прiзвtлtче, iнiцiали, ла,га)



/1одаr,ок 3

до [lолсllltеt]llя про Ba.ltiдatliltl i визt,tаttltя ре,зу;ll, lll t,ilr

l Iаl]чан ня, злOбу,I,их у llp0l lec i нефOрNlаJI bl lol' таlабо
iltt|ltlpMta.llt,rlrli clcBi,t и \ lll)()l paivlilx L]иlllt)l t,it t|lttxtltltli'

передви l-tlоl' освi,ги l(иiвсьtсого t Iацiоt rill ьl ltl го ytl i llepc t t l c,r у
i п,lен i'['apaca LLIeB,teгl tta

киiвськиЙ ндцrонАльниЙ унIвЕрситЕl, IмEHI,tАрАсА IJtIlBLI ItH ltл

нлкАз

Гl р о cttl в о р е t t t t я К o.1,t i с i i' (Й) с)л ;t clt; i н to в а н rt st

i в tt :з t t ct t t н lt р ез.уl t ь пl cl lll i в t t е ф l о p.l,t ct l t t, t t сl ;: сl

пt ct/ q б о i t t r Р r l p-l,t ct,,t t t t r la ( ) l t Cl в L{ cl l l l l rl

У зв'язку iз ttо/lанняrм

який с
un@мйф.l{lt'юN{:il'Llкlrr'tttиt,iit,i.к1lllк),iк)llаЯl'lloс.tilti'rlсtirtt,l,lЛр()Jl]lЯ/t\,.tсtt.ltit1rltltii

(_)_ 202_ 2 р. декларацiТ про поперелнс не(ЬормаJIьне таlабо itt(lopп,ta.rlbtre

HaBLIa}II-IrI на пiдс,гавi lIорялку визна]]нrl у виrrliй,га фtrховiй Ltере/(виrцiй ocBi,r,i 1lезуrtt,,t,аt,t,itз

IIавчання, з/]обутих IIIJIяхом не(ЬормальноТ таlабо iнформzurьI]оТ оOвi-ги у прt)гl]аiuilх виlI[оj Ia

фахоrзоI передr}ищоТ освi,r,и (затверл>кеtlий Наказом MOtl Уr<раТrrи N9 1З0 вiд 08.02.2022 рОКУ)
i IIоложенrtяI IIро вшiдацiю i визнання результат,ilз навчання, здобутих у rrpoшeci

неформальноТ таlабо iнформальноТ освiти у програмах вищоТ та фаховоТ гtередвишIоТ освi'l'и

Киiвського нацiоttального уtлiверситету iMeHi 'Гараса Шевченка з метоlО

rllсазуt-rос, Mira [оrlаtllllя заrll}lГrгj]ll|о L l3r,iciloBKy lllOjtU llxяlJll(tcti lti]tctlttl,t,tя I)UJl,]lя/l)/ rreK.llapattii'

l{АItАЗУIо:

1. У оцiнювагlнi i визнаtлtri резу.lrь,r,а,гiв навчаннrl:
1)|

Jф

ilлt'я, ttrl-бa'tbtctltli (за ltаявttос-t,i). ttlli,tBtttltc 1]аяtlltt,tt<а \'()P\']'llI()\l\,|]l,](NIllIli\

2)
вIдмоI]ити.

2. Щля ol{iHIoBaIrllrl i визнанIlя за,){екларованих

3)2

резуль,га,гii] HaBLIa}l I Itrl :

4)

2.1 сr,ворити KoMiciro NЪ1 у складi:
- гоJIова KoMiciT - пrлссtОсt t ltБз,^

- t{леIlи копцiсiТ - пtlc,ttOct IIIБ], пrлс:сtdч tlIБ.
2.2 I{oMiciT ЛЪ l :

З яti пpctBltitrl ,зсtвtО.уrlu,t а(ло tl1loc|lec,o1э tllltlr|li,,tt,ttcli KarPaOpu
] пpedctl,taBtttttttt пptlQli.,tt ttttx t;ucf lеdр; п1эоtf lec,o1,ltt, 0tlцаttпltt BiO dBo,r io п'lttпtt rlс'iб.



Ilродов)кеtIl|я /lо,'tа,гка j

- у триденниЙ TepMiH розробити програму оIIiнIоваIIIJя i надiслаrги
проt,раму iповiдом.;lеlIня пр() tltlitttoBaHtlrl I,1a L]казагrу у r[{еr<.lrарацiТ rIpo t]и,]llаllllя pc,l1:ll,,t a.t,ill

I,IaBLIaHHя адресу електро[tноi поrшти,

- у погодженi iз термiни, але не бiльrrrе Hix< упро,ltовх( мiсяця вiд д[Iя

надсилання програми i повiдомлення. lIроt]есl,и проце1_1уI)у оцiнrоtlанttяt :згi/ltlсt з (lиlIIlим

ГIо.lIолсенням, надiс.гIаl,и 11ротокол оцiнtовання I{a вказану у l[ек"гlараttii про
l]изIIанI]я резузlьт,а,r,iв навLIаI{IIя a/rpecy еJIеlt,гроннtli гlоlш,I,и, г]олirги IlpoтoI(()JI clltilltolзattItяt tttt

l]l(a,]y(-1,1,cя iьt'я, ll1liзBtttltc га llo0a/lta ttclliBltt.llta cIl)yK]),plIoI,o tlilцlo,1iti.lty

3. Щля оцiнювання i визнаннrI задекларованих резуrrьтатiв HaBLIz}HlIя :

5)'

(r)

llалси.JlаIItIrI гI

l Iолоrкегlгlям.
ви:]нання резу
затверд)I(еIJtIя

З.l створити KoMiciro NQ2 у cK:Ia/ti:
- гOлова KoMiciI -- пос:еtdа. ГIIБ6,.

- члени KoMiciT - пrлссldа IIIБ7, посаОсt tIIБ.
3.2 KoMiciT NЪ2:

- у триденний TepMiH розробити програму оцiнrоваFIня i надiслати
програму i повiдомленLlя про ot]iHtoBaHHя IIа вказану у /{ек.lrарачii llpo ви,]lltlнllrI I)с,з1,11 1,,,,,,,, 

',,

навчання адресу електронноi попl,ги;
- у lIогоl()Itенi iз термitlи, aJle не бiльшtе rIiж упродовлt мiсяlllяt Bi/t дtIяt

роl,рами i гtовiдомlIення, llровести процедуру оцiнювання згiдl,tо :] LlиilFIим

надiслати Протокол оцiнtованняl на вказану у l[екларацiТ про
льтатiв 1lавчанLIя a/tpecy електронноi пошl,и, подати протокоJI оцiгlюванняt tla

4.1 забезrrеLIи,ги оргаIliзаrtiйltо-техtli.tltий суrlровiд проItе/lур оцitlt<lваItrtя

4.2 не пiзнilllе HirIc .rерез lI'rl,гь робочих /(HiB пiсляr :]a,I,1]ep,)1x(eHHrI IIl)оl,()I(tlJlilз ctlзtll)cHи\
за цим наказом комiсiй tliдго,t,увати проск,г Ilaкaзy llpo ви:JllаllIltяl (r1;1g,1,1(ot]c ltи::tlltlllllrt tl1.1

вiлмоtзу у визIlаннi) резу.lrь,I,а,l,itз ttаtзчання за ocBi ttriми K()MlI()IleIt,l,aMи. а l,i.iI(())l( Iltllli,,(t,lrlIlllt
про ре:]уJIL,га,t,и otIil,ttoBaHIlя i визнаrtttяl.

4.3 перелати
5, KoHTpo;rb

протокол оцiгlювання до оообirвоi сttраtви

рооо,ги

Ректор (Проректор)

ПОГОДЖЕНО:

Проректор

начальник Юв

6 
>tt; пparltt,,tll ,зчrзidуlj11,1 абrl прrлс|есо1:l tlprlr|i.,tbttrli'tiarf-leOptt
пpaOcпluBtttttctt п1locfli.,tbttttx касРеd1l; проrРесорtt, Ollt.letttlltt Bid Овох dcl tl'яmlt rlсiб.

2

4.

:]а виконанням Ilього нака:]у покJlас,l,и IIа прорск,гора,] науI(ово-llслаt,оt,i,tгtоi'



Проскт наказу вносить
!екан/директор

I]иконавеlrь: [1I Б, телефон

ГIогодltсеttо
I Iав.Iально-методичний вiддiл

фаrсу.ll ь,гету/i н с,гиту,гу

Ilpo/l()I])ltelIlLr /lo;ta r rta j

l| l|Iэl
tli,,tltttc..lta,l,a

ltirtIrltc.,ta,гa

РозiсrIати:

Каlruс"гIярiя l

Бухгалтерiя _- 
1

пФв-l
HMB-l
взяо - l
Факультет/iнститут - 2

Заявttuк - 1



Дод(аr,ок 4

до ГIоло)r(е1llIя про валiдацirо i визнаllttя рсзу"гrь,га,t,itl

l]авчаl l l]я, здобуl,их у проI lec i нефOрмал Ll rol',гаlабо

i нформаlr ьrlоl' освiти у проI,рамах ви Lцо l"га фахсlвоi'
передtзи t ttоI освi,t,и I(иТвського tlацiоttал ь t tоr,о у t t i в.,1lс и,t t"г5,

iMerri Тараса L],.Iевчеrlr<а

За,гвердлtуlо
{екан/ЩиреIстор

(ltaiiпtcl lyttat t t tя с,ll)ук,гурI Iого lliдроз,rti.rrу)

(lм'я, l Iрiзrзиlпе)
(l ti,,rttпc)

202 _, р.(( ))

прогрАмА l

оцiнювання резуJlьта],iв, здобу,гих шJlяхом Ilопередlньоl,о
неформального т al або i нсРормаl] ьно го LIавчаFI ня

l)

2)

3)

4)

заявjlених

iьl'я. ltpi ]B1.1llLc. jlo баtt,кtlвi }аяl]ll1,1ка ( ta ttaяtlttrlcti)

f{.ltя визнанняt ix за сlсвi,гньсl-rrросРесiйноtо (ocBi,l,tlLtl-1lilyl(()t](lttl) tlpclt pztMttlttl
(llсоOхlдllс lll,,Ll(l)90]]1.1,I 1,1)

(__ крели,гiв С]КТС)
на з7lобуття освiтгl ьсl го (ос вiтгt ьо-н ауко во го) с,гу гl ен яl

( tlсобх i'ltt tc t l i,,ltrllcc,,lt.t t l,t )

за спецiiutьнiс,t,tо

Погодrкено:
I-олова I-{MK

( l laij]\lcI lyl]a] l1 lя с] p\/l( I уl)l l()l о l r i,rLроз.rti"rrу)

(llаii\lсllvRаlIllя lI()ctlrl1.1 tIa\ l(()l}()-tlc,taII)l lllll()|1), Ilc.:ta|1)I lrlIlltl (l ll]]ilIlil(llliliil)

(пБий --
( )) _202_р
- 

, -.1а ,?D}l]allllr. l\l ,l. tl|]l ]lllllltc

l Укладаt:ться у 2 примiрllиках. Oдt,ttt наtlсtлllа€l,ься Заявнtll<у. лругr.rй:}алtllIlас,гьсrt в справi ctLtiгttoBattHll,



iнформальнiй ocBiTi
iпt'я. ttpt,ttltttttc. t tо-ба,гt,tttltli l]aяtltlllKa ( la ttaяBtltlc t i)

у скJIадi:
Г'олова KoMiciT:

Члени KoMiciT:

1. Форма ми) проведення оцiнювання .ll ь,га,гi в l Iавча1-1 I{rI :

2. Особливостi проt]еленl-tя оlцiнlовання:

llpO/K)B)Kel] l Lt l\o,1ta,t,Ka,1

202_р. ) ztl,r,Комiсiя створена (наказ J\Ъ вiд ((_))
0цiI{юванI]я результатiв I]авчання, з/lобуl,их у неформаJIьнiй ,r,а/аrбо

прийняла TaKi рiшення:

Резулr,та1 навчанFIя ма (с|орми) оrцilllоt]аIltlrt

3, Вимоги i обме}кення щодо використання
матерiалiв при оцiнюваннi (у тому числi
регулюсться вillгlовiдальнiст,ь Заявника

заявником власного обJlаднаttllя i

посилаI]ня на докумеLlти, якими
за пору]шення академi.tгtоТ

71оброчеснос,гi.

4. Рекомендованi джерела iнформацiI
(lIаl]о,]lя ]ься за ttt1,1pcбtt)



5, Обладнання, яке буле використовуватись
IIpo]t()I]}I(elIlIrl /[сl.,1л 1,1;;1,1

IIри оцiнlоваtrtti

(l]al.}o,ilя l l,ся за tttrlllcбt.r)

Вимоги tцодо дотрима}{Ilя at<ztlleMi.IHoi доброчесностi I [оси.пання

Голова i члени KoMiciT:

Gulll!it IlpI-}Bиlltc. lllllllajlп. лаr,а)

()
(tti,,tllt,lc. l ll)l tl]lllItc. llllllIajlll. j[ala)

()
,la,t,a)

()

202_р.

202_ р.

202_ _р.

202__р.

202_р.

( t ti/tl tt.tc. l lpl,}RlllIle. ll ll LllaJltl"

дата)

()
(пiлпис,

(ljlлпиq

I ll)I-]l]1.1lllc. l ll ! llIajl ll.

ll1li,tBt,ttlLc. itlittialtп. jlala)



,/ltutar,,K 5

/lo IlолоrItеtIllя llpo Ba;ti/lallittl i визttаllttя резу';lr, ta t iB

на вчан ня. зl{об)"гих у проl (ес i IJeq)OpN4aJI bl-rol',r,а/або

i I tформа.lt ьtlоТ освi,ги у l l p0I рамах tзи ttlrэl"r,а t|_l;,tхоlзtli

Ilере/lt]иLцоl'сlсвi,ги I{иТвсьttогсl Hzrt-litllta.lIbttclt,tl r ttillсllси lct\
i мен i'Гараса LLIевченt<а

IIoBiltoMJleHHя
про проведення оLli нюваIl Flя резуJI ь,га гi в, здобу,ги х l] IJIяхом IIоп Oре/lrI ьоI,о

неформального Tal або iнформального навчання

iпt'я. ll1liзвllLttе. l to бzrtt,кrlвi зttrlвl lttlta (за t tая Bt toc-t,i)

а,Iц)сса. c]lcli,l,|)()lIlla а,lц)сса. tttlltcp tcltc(ltlttt (,за ttltяtlttoc,t,i)

Шановни й
iлt'я. tllliзвlttltс']ая Bttt.tt<a

IIовiдомляемо Вас. що оцiнюван[IrI заяI]JIеIlих Вами резу.;lьтат,iв Ilal]Llal,| llrI, визIIzILIеIIих у |l.

доданоiдо цього повiдом.llення IIрограми оцilIIоваIIнrI. будс ttрове2lегrо

jLa'l а, tlaC l ]OllaTl{Y. Гр1,1 BЦJll0 I'l, ()l Ll l llOl]al I l lЯ

,,кl Bi,,tco-Kolt(lcllcttttiT tottKl)

lIерел проведеLlням оцi1,1юваIlня Ви масте lriд/lа,ги Ili.цlIисаний []ап,rи lI1lиь,t illtlиlс lll,(lIt)
ttОВiЛОМ:lеННЯ' 

1lllrr,i',,iir ii,ся,K,,(il lli(,l|i llll\I(ll ll i tt.ttcllc t;t,ctttlя, Jil llilяl{ll(lcllJ

f'о.лова KoMiciT: () 202_р.
ПГ,L l Цriзвl.illlс, пiдписJrrrйl)

Пiдтверлження:

iьl'я. ttpiзBt,tLttc. tttr бlt l bltttBi lilяltltlll(il ( за tlаявtttrс,l,i)

Iriлl,верджуlо, що cBo€LIacHo ознайомлений iз Програмrоrо, tlacoN4 i мiстlепц пl]овслсlIIIrl
оtliIII0ваIIня результатiв навчання за Moclo /{склаlэацiсю, а TaI(or( iз ви]чlоI,аN{и Illo/{o

/lо,гримання академiчноТ добро.Iесl,tостi i rзiдгrовiлальtriстlо за Тх поруrIJеttнrl.

я,

)(\') l,]
l"

,tlllil )( lпr'я. Ilpi;BпllLc. lti,,tlttlc.

()

_



/lола,r,оr< 6

/1о [lолоlItеt Illя llpo Ba:liдaLtiro i визtlаl lttя ре,зуll b,l,a,l,i ti

навчання, здOбутих у прOltесi HeibOpMaJIbt-roT таiабо
iнформа.rlьttоТ освiти у програN4ах виl_цоТ та (lаховtli
передв и Lцоi освir,и Киiвс ь кого rtа цi о t-tал bt-to го yt-t i веllсит,е,t,у

iMerri'rapaca LI_IeB.leHtca

З:r,гвердясуIо

Щекан//(иреIстор

( llaii\lclIVl]al Illя c,|,l]\ l( l Yl]l I(}l,() t ti. tlltl з.,tt, tr,)

(Iм'яt, IIрiзвиrце)
(rli,,Llttlc)

(( )) 202_ р,

протокол '
оцiнювання результатiв, здобутих шляхом попереднього

неформального Tal або iнформального навчання

l)

2)

3)

4)

заявлених

iпл'лл ltlli,lBtltltc. tlo бa,lbtti,llli ]arlI}ll1,1lttl (iа ltaяlltloc,ti)

f{.ltя визнання Тх за ос:вiтньо-просРесiйllоIо (ocBi,r,llbo-Hayl(oBoTo) програмоIсl
(ll9o()xl.itllc lIl/,ll(l]ccJlll I п)

(__ кредитiв C]I(TC)
н а злобуття осв iT,H ього (освiтгl ьо- l Iayi(o вого) ступеl Iяl

( t rсtlбх i;Lt tc t t i.,Lltllcc:tп,t,п )

за спецiа:rьгIiсr,тсr

Комiсiя, створена (наказ NЪ вiд к_> 202 р. ) ;urя tlttittlt,ltlttttttяl

резу:tь,гатiв навчання, :злобу,t,их у не(lорма.;tьнiй ,гаlабо irrtPopMr;urbrriii clctli,r,i

у складi осiб.
iпt'я. ll1liзIltttttc. tttl-бa,t,t,titlBi ']aяBttltttit ( tlr ttitяtrtttrt t i)

l. Всr,ановила r,aKi оцiгtl<и за завлання оцiнювання2:
Заявлений результат

навчання
Форма (форми)

оцiнювання
Завлаrtltяl i оцiнка

|Укладас,-t,ься 
у 2 примiрниliах. ()дt-ltt гtа,цсl.t.tli]€"I,ься Заявtttлt<у,,rtругий залliIца(,ться в cttllttBi ottitttollltltltlt.



пpolloB)IteIIIlrr /{ола r ка 6

ль ГlaйMteHyllattr tя N, L[аймеtIчваrлt trt N,l
LIайме-
нуваIlI-1я

Маttси-
I\,IаЛЬна

кiльltiсть

бzuriв

11opo-
гrrви й

рiвегrь

Ре-
зуль-

тrгг оцi-
ню_

ва].lпя

За-рахtlllilt ra

tlt li гt ка]

Разом пlа пlа
2. Рекомендус
2.1 У повном

зарахуват,и результати навчання :

обсязi:

За 1ll tx tl-

l}1ll Ia

.Qiццл)

3. Визнас таI(ими. Iцо tIe мо XoBaIl l :

голова i члени

Gпплс,

(пппис,

GПг,}ц

П]дп,ц

ком lcl l:

l ll) ,}Rl||lLc. llIlIl

I lрlзl]1,1 lllc. l lll ltlajl 1.1

()
.lB га)-

202 _р.

202_ _р.

202_р,

202_р.

202 р.l'iл,t,,,с,

aJl Ll. - ,ltll

)
I lpl,]B1.1ltle, l lll цlit,IIl,|.

-дата)

I ll)l jRlIlltc. l lIllllil]l1,1. JLа,га)

()
llpl,]I}lIllle. lllllllii,1lt.

,r Щорiвнюс резуJlы,ату оцiнtовання якщо резуJlь,I,а,г више або лopiBrrro( пороговому piBllro. IЗ

вt.lс,гавля(,ться 0.
r lloMep iназва резуjIы,ату 1.1alвtlаt|ня llавоl(l{ться у вiлповiлностi до [lр9l,рttмtи оt,tiгtюваttня
5lloMep illазва резуJlьl,а,гу LIавчанllя llаl]одl4,гься у вiлповiлнсtстi лсl Ilроr,рами оцiнкlваtlня
" Ilазва t|ас,гкоl]ого резуль,Iату або вiлсо,r,ок вiд заяtзлегtого резульI,аl,у llавtlання
7 Номер it.lазва результату Flавtlаl{tlя наводl,iться у вiлгlовiлllостi ло ГIрограмl.t оцilttсlвання

Заявлений результат навчан ня4

Маttсима.ltы.lа (балi в) Зараховаr ra (ба.rl i rl)

2,2 LIacTKoBo

Ot,iiHr<atзаявлений результат навчання5
Результат навIIаI,Ittrl, rIкий

рекомендовано псрезарахчlJа] ибLIаймеttуваttttя

Заяв"цений t]езуJIь,га,г н авчан ня7

l I lIlI()]\dV 1}ll Illl/l l\\,



fJ,ода,гоr< 7

ло llололсеtiLlя про валiдацirо i визгtаtlttя 1lезу.lrь l,a гirз

навчан ня, злобу,гих у проr teci нефорN4ал bl rol' r,а/або

iHc|lopMarrbHoT освiти у програмах вищоТ,га фаховоi'
передви щоТ освiти [{иТвсьtсого гlаL(iоt la.lt ьгtогtl 5,1 l i веllс и t t,,t r,

iMeHi'['apaca Шев.tеtlка

КИiВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ IMBHI ТАРАСА ШВВЧЕНКЛ
СВРТИФIКАТ

гtройlшс,lв визна.lеlt i нака:]ом

l,l
I)

N9

валiдацii i визнання результатiв навчання, здобутих у процесi
неформаJIьноi таlабо iнформаJIьноi освiти

у програмах вищоi та фаховоТ передвищоТ освiти Киiвського нацiонаJIьtIого
унiверситету iMeHi Тараса IIIевченка

iltt' я. t to бa,t,t,t<tltli (за ttaя Br ltlc,l,i ). t lрiзtlп tItс Зая вt t t,ttlа

за поданоIо ним ( ) 202 _р l(екл араui с lo п ро IIо I l ередU I с t t еформllllI l, t l е,t,itlltб tl

iH (lopMzulbl{c HaBLIaH tIя

Bilt к )) 202_ р. проrlе/tури tllliHttltli.ttltlяt i

tsизнання 1lезу,lt ы,атiв HaI]LIaH ня :

2)

3)

iйому зарахованi у повFIому обсязi ,IK виI(онаFtгlя iндивi/{уI]аJIьноl,о Ilol]tloJlbttol,o lIJltll{)'

за освiтгtьоrо (ocBiтHbo-HayKoBoto) програмокl

(обсяr orvt ____Kpcl(tгrirз ('li J'('1

на злобут,гя ocrзiTHbo1,o (ocBiTHbo-HayкoBoI,o) ступеlrя
за спецiальгtiс,t,tо

( IIaiiNlctIуl]alIllя 0,1p\/K l)/l]Il0l1) rrl.,цlo,1,,ti.rry)

TaKi ocBiтHi tсtlмгtоt,tеItти :

iJr|i, , ,,,, ,,,,
t () (-)-

бa;tt,tttltll
tU lt[lJI о I()

Ректор (Проректор)

i t t с| l о 1l.,l,t ct-, t ь t t r ) ;, ( ) l l Ll б ч ч l l l l rl

Форма I{oH,t,poJItoljНазва ocBiTH ього комгtоttеttту2



Додаток В

до Полоlltенtlя Ilpo валiдацirо i визt-rа1,1ttя рý,зуJll, га,гiIJ

навчання, здобутих у процесi неформал bl-rol' т,а/або
irtфopMa.ltbHtli'ocBiTt.l у l1l)ol l)aMax виtl{tll' l,a фахtlвоi
пеllедвиulоi'tlсвi,r,и l(иIвсьr<оt,сl Hat.tioгrfutbll()l (l ylIiвсl)сиlL, lv
iMeHi'['араса l I Iевчеtlt<a

киiвський нАцI онАль ний ун I в Ерс и,г ti,г l м Е, tl I тА I,ACA l I l xi l}ч F], I t l(l\

нАItлз
N9 Bi;t <_ )) 202 р.

П 1 
l,, 1l 1, t.1'. 1 1,1 1 1 tt tll t l t l t 1 i t l lt,tt t] t t t l ll

1l е, 1.1l., t t tll ct m i rl t t е Q l о 
11-1,t 

tt-, t ь t t r l t о
пl а/ uбо i н rfl op,l,t a.l ь t t о:о l l авч u I l t lrl

На пiдставi Порядку визнаЕIня у вищiй ,га (lаховiй передви1,1liй ocBiTi резу:lь,t,ii,t,itз
навчаI{ня, здобутих luJlяхом неформальноТ таlабо iнформаrrьноТ освiти у проl,раNlах tlишцtli"t,а

фаховоi IIерелвиutоТ освiти (за,гвердlttений Наказом МОН УкраIни ЛЪ l30 вiд 08.02,2022 1lок1,)
i IIоrrолсення IIро ва.ltiлацiкl i ви:знанняt рс:зу.;tьт,атiв IlавLIанFIя. lзltобуt llx у ttlltlr(cci
ltecPopMzulbHoT таlабо iнформаlьt,tоТ освiти у Ilрограмах виIцоТ та фаховоТ rtepe,,1tзl,ttltcll tlclзi,tll
Киiвського нацiонального унiвероитету iMeHi Т'араса Шевченка, BiдttoBiltlttl ,ltl tlpo,I ()li(),jl;ll

KoMiciI Ngl (Ne___ вiд к )____ 202 р.), KoMiciT Nл2 (Nч_ вiд к ) . 202 р. i

Na вiдк ) 202_р.), rcoMiciT Nb3 (N9 Bi/l << ) 202 р.). c,l,i]()l)clI}.lx

наказом J\Ъ_ вiд (_) 202_р. для оцiнювання i I]I4зIIttIIlLI.

задекларованих резуль,га,r,iв наI]чанlIrI (/{еr<лараrriя llp() ll()ilc})tl.)lIl(
неформальне таlабо iнtРормальне LIавчаIJня вiд < 202_р.):

l. Затверлити рiшегtня

IlАItАЗУIо:

KoMiciT Л9

у визнаннi задеклароваI]их
про ВIДМ()IlУ

резуль,r,а,гi в I]ilBLtilI,I I t rt :

itчl'я, по ба,гьковi (за наявностi), прiзвище Заявнлtка

1)l

2)

i пt' я, l to бa,t,l,ttolli (за tlаявttос,r,i ). l lp iзвl.ttttс Зttя Btl t.l tta

N!]

з/t t

l]ая BLtetri рсзуjlь,|,а,ги
tlав.tаltltя ]

])ез\,:tt,l"t,t,и rtав,tаlltlя- яl<i

з
l lсl)сзаllа\ () I]\,(,|,l,ся

l Iазва tlсtli,гt tt,tllrl
K()Nl l I()I leI 1,I,),. tlас,l,иllа

я liOI о
t t с 1-1сзаllах tl tзr,c,l, l,ся r

Кiлы<iс,t,ь
l{p0llи,1,1l} \i

oclli,t ltt,ot Iy

t<tlvtltorlcttti

l(ilrr,rtic,r r,

ttllе,,Lи,t,l tr.

я tti

l Icl]c }ill]il-
\() l]\,l (),1,1,c я

()rtilrrttt ltr l ()(l-

баltьt tttttl
Itttttt.;tottl t it,l'
,tac,t t.tt tt.r ( )li.

я t<1.1i.]i t tcllc ialltr-
\()|}\,(,l,|,cr|

2. Заr,верли,t,и рiшення tcoMiciT N9_ _ rlpo LlAC'I'K()BE l]ИЗIlАIII IJ[ зaltclcJItll)()tJilll1.1x

резуJlь,га,гl в HABLIaH l trI :

L, l11 в () р lo в а l l lr.v tt t; o.1,t i с i lt.l,t tt.

t;tl.t,t ic,ii'



Заяв;lсtti рсзуJIь,I,а,ги
ttiilз.taltttя5

I ltLзtlit tlcBi,t,l tt,rll tl
l<ollt t ttll tct l,t,a. я tсий

t r е 
1-1 

сз а 1-1ax о вуt"г r, с я 
('

I( i:r r, rt i c гr,

крс,,tи,l ill r,

ос в i,t,t l t,tllt 1,

ttoп,t tto tlclt,l,i

Формl а tto l t,t,1-1o,,t til.
я l(il,]to l(),i\l cl 1,1,},("|,l,ся

r tlcoбtlllii;i ctlllarli

про/lов)ксI I}l,r /{o/ta,r,rra 8

3. Затвердити рiшення l(oмiciI Nс____ rlpo ВИЗIlАIlI lЯ
_ резуJlь,га,гit] ltaBLIaHIlя :

iьt'я. tto бit,t,t,Kot}i (за налRll0сгi). lIpl,]l]1,1lltr: Заявнпка

()ttitIt,tt lltl l t)()-
(]tt,tt,tttlttl

IlIl(lt]l()l()

4. Затвер:rити серти(Ьiкат Iцодо повIIого визLIанlirl резуль,гатiв FIавччtн[lя :]а освil,tIifuIи
I(омпонентами.

ý_
Bl(iIt\l ||,()| irl'lt tlllillllllltc lа lloci1.1il l(cl)ll{lllll(il (ll)\l(l}l)lItllo tli t;l0r.lti,ly } ]l:ll{:l,:lLll()i\l} tlirtrtittKr

-5.1 Вttлlt,l.tити валiлованi i сер,гифir{ованi за Ilим наказом резуJIь,гати IlzlBlltl]lIIrI .rt.()

ви коIIаI Iоi зая вII и ком час,ги I Iи i нли lзiдуальноl,о навLIальIIого плаrIу.
5,2 Вrслrочити сер,гифirсат IIlоло IIoBHoI,o визнilнtIя рt,,]уJIь la,l il] Htll]tIaIJHrl ,]а ()cI]i,I,Ili]\I1.1

l(омпонентами /{о особовоI справи Заявника.
5.3 Забезгlечи,ги iнформування науI(ово-педагоl,iLI1,1их працiвниltiв II(o/to IIalc,l,|(ot]oI ()

l]изнання резуль,га гil] ltавча}tгlя l}а освiтнiми комiIонеlI,гами I]икоIIilIIIlrt i iltIillttll]ttIIIlя яI(1.1\

Rони ,tабезпечують.

(l. Контро.llь за виI(онанI{ям l1bot,O наказу ]IоI(JIас,I,и IIа пр()ректора з IIztyKoI]()-llc,rt.all,()l,ilIIl()l'

робо],и

Ректор (Проректор)

ПОГОДЖЕНО:

11popeKTop

начальник Юв

залскJIаро l]ttI I LIx



пролов)I{сl l1.1,r /lo,rta,l ка l,i

l lpocK,r, наказу l}lIоси,I,ь

/{еrсагr/лиректор
/пIБ/

Викогlавець: IlIБ, телефоll

I lоl,одлtено
[]ав.Iал ьно- методичний вiддiл

факул ьт,ету/[ { l, l l /i н стLi,гут,у

lll.|llIIlc. ]la,I,il

IIlдпис, дата

Розiс;Iа-ги:

Karrlte.lrlrpiяr 1

Бухгаlr,герiя l

lIФt] l

L{Mt] - l
взrIо - 1

Факулы,е,г/iнс,r,иr,у,г 2

Заявнъtк - |


