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1. Загальні положення 
 

1.1. Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих 
у неформальній освіті в Національному університеті «Полтавська політехніка 
імені Юрія Кондратюка» (далі – Положення) розроблено з метою 
урегулювання порядку визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті здобувачами усіх рівнів вищої освіти. 

1.2. Положення розроблене відповідно до: Закону України «Про освіту» 
від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами та доповненнями); Закону України 
«Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII (зі змінами та доповненнями); 
Постанови Кабінету Міністрів України від 23.13.2013 р. №1341 «Про 
затвердження Національної рамки кваліфікацій» (зі змінами та 
доповненнями); Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 
266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (зі змінами та 
доповненнями); Наказу Міністерства освіти і науки України «Про 
затвердження порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті 
результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної 
освіти» від 08.02.2022 № 130; стандартів вищої освіти; нормативно-правових 
актів у галузі вищої освіти. 

1.3. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про освіту» особа реалізує своє 
право на освіту впродовж життя шляхом формальної, неформальної та 
інформальної освіти. Держава визнає ці види освіти, створює умови для 
розвитку суб’єктів освітньої діяльності, що надають відповідні освітні 
послуги, а також заохочує до здобуття освіти всіх видів. 

 
2. Основні терміни 

 
2.1. Формальна освіта – це освіта, яка здобувається за освітніми 

програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей 
знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти 
визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня 
освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою. 

2.2. Неформальна освіта – це освіта, яка 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. 

2.3. Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає 



самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час 
повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою 
діяльністю, родиною чи дозвіллям. 

2.4. Освітня кваліфікація – це визнана закладом освіти чи іншим 
уповноваженим суб’єктом освітньої діяльності та засвідчена відповідним 
документом про освіту сукупність встановлених стандартом освіти та 
здобутих особою результатів навчання (компетентностей). 

2.5. Визнання університетом результатів неформального та/або 
інформального навчання особи – комплекс процедур, що встановлюють їх 
відповідність результатам навчання, передбаченим відповідною освітньою 
програмою (результатам навчання певних освітніх компонентів або 
програмним результатам навчання), або певному рівню освіти, за підсумками 
чого приймається рішення про можливість зарахування особі певних освітніх 
компонентів (складових освітніх компонентів) відповідної освітньої 
програми (у тому числі, в рамках її вибіркової складової). 

2.6. Результати навчання та компетентності, необхідні для присудження 
освітніх та/або присвоєння професійних кваліфікацій, можуть досягатися та 
здобуватися у системі формальної, неформальної чи інформальної освіти. 

2.7. Засоби вимірювання результатів неформального професійного 
навчання (далі – засоби вимірювання) – екзаменаційні білети, контрольні та 
тестові завдання, кваліфікаційні пробні роботи, інструменти, обладнання, 
матеріали та інші засоби відповідно до рівня кваліфікації та технологічних 
вимог. 

2.8. Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 
системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального 
навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 
визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС 
становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною 
формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС. 
 

3. Цілі та завдання неформальної та інформальної освіти  
 

3.1. Підвищення якості освітніх послуг, які надаються Національним 
університетом «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»: 

 підвищення ефективності наукових досліджень; 

 збагачення індивідуального досвіду учасників освітнього процесу; 

 підвищення кваліфікаційного рівня випускників університету; 

 залучення світового інтелектуального потенціалу університету на 
основі двосторонніх та багатосторонніх угод між закладами вищої освіти - 



партнерами; 

 встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв’язків. 
3.2. Основними завданнями є: 

 удосконалення раніше набутих та/або набуття нових 
компетентностей у межах професійної діяльності з урахуванням вимог 
відповідного професійного стандарту; 

 набуття професійного досвіду під час проходження стажування з 
метою підвищення кваліфікації; 

 підвищення рівня володіння іноземними мовами; 

 підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки учасників 
освітнього процесу, проведення досліджень з використанням сучасного 
обладнання і технологій, опанування новітніми методами дослідження, 
набуття досвіду проведення науково-дослідної роботи та впровадження її 
результатів; 

 підтримка соціальних, економічних, культурних, політичних 
взаємовідносин та зв`язків з іншими країнами. 
 

4. Інформаційне забезпечення неформальної та інформальної 
освіти  

 
4.1. Інформація про уповноважених осіб, які здійснюють прийом заяв, 

форми заяви і декларації про попереднє навчання та вимоги до додаткових 
документів розміщуються на сайті університету. 

4.2. Консультативну допомогу заявникам щодо заповнення декларацій 
про попереднє навчання, у тому числі щодо опису результатів неформального 
навчання для їх співставлення з результатами навчання, передбаченими 
відповідною освітньою програмою, або певним рівнем освіти здійснюють 
відповідні деканати факультетів, дирекції навчально-наукових інститутів. 

4.3. Відділ міжнародних зв’язків університету забезпечує розміщення 
інформації про закордонних партнерів, програми академічного обміну 
учасників освітнього процесу, конкурси, які оголошенні МОН України. 

 
5. Порядок та процедури визнання результатів неформальної та 

інформальної освіти 
 

5.1. Право на визнання результатів навчання у неформальній або 
інформальній освіті поширюється на: 

5.1.1.  здобувачів усіх рівнів вищої освіти що здобувають освіту за 
певною освітньою програмою; 



5.1.2. осіб, які переводяться до університету з іншого закладу освіти, 
переводяться з однієї освітньої програми на іншу в межах університету; 

5.1.3. осіб, які поновлюються до складу здобувачів освіти 
університету. 

5.2. Визнання результатів навчання набутих у неформальній або 
інформальній освіті передбачає проведення таких обов’язкових 
етапів/процедур: 

5.2.1. Здобувач вищої освіти звертається до декана факультету / 
директора навчально-наукового інституту із заявою з проханням про 
проведення оцінювання та визнання результатів неформального та/або 
інформального навчання (додаток 1). До заяви здобувач додає декларацію про 
попереднє навчання (додаток 2) та додаткові документи, які підтверджують 
наведену у декларації про попереднє навчання інформацію (за наявності). У 
декларації, про визнання результатів навчання зазначається: 

5.2.1.1.  прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) здобувача; 
5.2.1.2.  опис результатів неформального та/або інформального 

навчання, щодо визнання яких подається заява; 
5.2.1.3.  інформація про суб’єкта, який здійснював неформальне 

навчання або з яким пов’язана професійна, громадська або інша діяльність (за 
наявності), під час якої здобувались відповідні результати навчання; 

5.2.1.4.  інформація про попереднє навчання та досвід діяльності 
заявника, під час яких здобувались результати неформального та/або 
інформального навчання, зокрема, періоди неформального та/або 
інформального навчання та/або відповідної діяльності (за наявності); 

5.2.1.5.  перелік додаткових документів, що надаються заявником для 
підтвердження інформації про неформальне та/або інформальне навчання (за 
наявності). 

5.2.2. Розпорядженням декана факультету / директора навчально-
наукового інституту створюється комісія, яка визначає можливість визнання, 
форми та строки проведення атестації (за потреби) для визнання результатів 
навчання набутих у неформальній або інформальній освіті. До складу комісії 
входить заступник декана/директора, завідувач випускової кафедри або 
гарант освітньої програми, на якій навчається здобувач; провідні науково-
педагогічні працівники, які викладають освітні компоненти, що підлягають 
оцінюванню та визнанню результатів навчання у неформальній або 
інформальній освіті. 

5.2.3. Комісія здійснює аналіз достатності інформації інформації щодо 
здобутого заявником попереднього досвіду та результатів неформального 
та/або інформального навчання заявника та перевірку наданої заявником 



інформації. 
З метою підтвердження або уточнення необхідної інформації комісія 

може направляти запити до зазначених у декларації про попереднє навчання 
суб’єктів, які здійснювали неформальне навчання або де здійснювалася 
професійна, громадська або інша діяльність, під час якої заявником 
здобувались результати неформального та/або інформального навчання.  

Відповіді зазначених суб’єктів приймаються до розгляду як додаткові 
документи (матеріали), які засвідчують наведену заявником інформацію. 

У випадку направлення запиту до суб’єкта, який здійснював 
неформальне навчання або де здійснювалася професійна, громадська або 
інша діяльність, під час якої здобувались відповідні результати навчання, 
термін розгляду заяви про визнання може бути продовжений, про що деканат 
факультету / дирекція навчально-наукового інституту інформує заявника. 

За результатами аналізу, перевірки отриманої інформації комісія 
приймає рішення про можливість проводити подальші процедури визнання. 

5.3. На підставі інформації, що міститься у декларації про попереднє 
навчання та наданих документах, комісія здійснює співставлення результатів 
неформального та/або інформального навчання заявника з результатами 
навчання, передбаченими відповідною освітньою програмою. 

Співставлення задекларованих заявником результатів неформального 
та/або інформального навчання з результатами навчання, передбаченими 
відповідною освітньою програмою, передбачає їх аналіз і порівняння за 
змістом та рівнем складності. 

За результатами співставлення комісія приймає рішення щодо 
відповідності/невідповідності задекларованих результатів неформального 
та/або інформального навчання заявника певним результатам навчання, 
передбаченим обов’язковою складовою освітньої програми, та ідентифікує 
результати навчання, які підлягають оцінюванню. 

У випадку невідповідності задекларованих результатів неформального 
та/або інформального навчання заявника результатам навчання, 
передбаченим обов’язковою складовою освітньої програми комісія розглядає 
можливість визнання таких результатів навчання в рамках вибіркової 
складової освітньої програми, за якою навчається заявник. 

Обов’язковою умовою визнання результатів неформального та/або 
інформального навчання заявника в рамках вибіркової складової освітньої 
програми є відповідність цих результатів навчання рівню освіти, на якому 
реалізується освітня програма. 

5.4.  Якщо інформація, наведена у декларації про попереднє навчання, 
та додаткові документи, надані заявником та/або суб’єктом (суб’єктами) 



неформального та/або інформального навчання, не дозволяють 
ідентифікувати результати неформального та/або інформального навчання 
заявника для їх подальшого співставлення з результатами навчання, 
передбаченими відповідною освітньою програмою, або наведена у декларації 
про попереднє навчання інформація щодо неформального навчання або 
досвіду діяльності заявника не підтверджується, комісія повертає документи 
заявнику без подальшого розгляду із зазначенням підстав прийняття такого 
рішення. 

5.5.  Заявник має право повторно подати до деканату факультету, 
дирекції навчально-наукового інституту на розгляд заяву про визнання 
результатів неформального та/або інформального навчання та декларацію, 
що містить уточнену інформацію, та додаткові документи, що її 
підтверджують і дозволяють ідентифікувати результати неформального 
та/або інформального навчання заявника. 

5.6.  Прийняття рішення про визнання результатів неформального 
та/або інформального навчання заявника здійснюється за підсумками їх 
оцінювання. Методи, зміст та обсяг оцінювання результатів навчання 
заявника повинні забезпечувати оцінювання усіх змістових складових 
відповідного (відповідних) результату (результатів) навчання (змістову 
валідність). 

5.7.  Оцінювання результатів неформального та/або інформального 
навчання заявника здійснює комісія. Особи, які безпосередньо здійснюють 
оцінювання, повинні бути обізнаними у предметі оцінювання, 
компетентними у питаннях оцінювання та визнання, неупередженими, 
здатними створювати належну психологічну обстановку для заявника та не 
мати конфлікту інтересів. 

5.8.  Для оцінювання результатів неформального та/або інформального 
навчання заявника комісія визначає обсяг і методи демонстрації та 
вимірювання цих результатів навчання з урахуванням їх змісту та можливої 
специфіки. Методи демонстрації та вимірювання результатів неформального 
та/або інформального навчання заявника можуть відрізнятись від методів, які 
застосовуються для здобувачів освіти в рамках відповідної освітньої 
програми, водночас вони повинні забезпечувати змістову валідність 
оцінювання. 

5.9.  Комісія приймає рішення про визнання результатів неформального 
та/або інформального навчання заявника, якщо за підсумками оцінювання 
підтверджено відповідність цих результатів результатам навчання, 
передбаченим відповідною освітньою програмою. 

5.10.  Визнані результати неформального та/або інформального 



навчання використовуються для реалізації академічних прав заявника 
(зарахування заявнику певних освітніх компонентів освітньої програми, 
окремих видів навчальної роботи в межах певних освітніх компонентів 
освітньої програми, формування індивідуальної освітньої траєкторії). 

5.11.  Комісія приймає рішення про зарахування заявнику певного 
освітнього компонента освітньої програми, якщо за підсумками визнання 
результатів неформального та/або інформального навчання визнаються усі 
результати навчання, передбачені цим освітнім компонентом. У такому 
випадку заявнику зараховується відповідна освітньому компоненту кількість 
кредитів ЄКТС. Оцінка за таким освітнім компонентом визначається за 
підсумками вимірювання визнаних результатів навчання. 

У випадку, якщо за підсумками визнання результатів неформального 
та/або інформального навчання визнається тільки частина результатів 
навчання, передбачених певним освітнім компонентом, заявнику 
зараховуються окремі види навчальної роботи за таким освітнім 
компонентом. 

5.12. У випадку прийняття комісією рішення про можливість визнання 
результатів неформального та/або інформального навчання заявника в рамках 
вибіркової складової освітньої програми, за підсумками визнання таких 
результатів навчання комісія зараховує заявнику певну кількість кредитів 
вибіркової складової освітньої програми. У такому випадку визнані 
результати навчання відображаються в індивідуальному навчальному плані 
як один чи декілька вибіркових освітніх компонентів. 

5.13. За підсумками роботи комісія формує висновок про зарахування 
чи не зарахування відповідного освітнього компонента або її частини 
(модуля, теми чи групи тем) (Додаток 3). 

5.14. Строк розгляду заяви та прийняття рішення про 
можливість/неможливість проводити подальші процедури визнання на основі 
наданої заявником інформації становить не більше десяти робочих днів. У 
разі направлення запитів про підтвердження або уточнення необхідної 
інформації до зазначених у декларації про попереднє навчання суб’єктів, які 
здійснювали неформальне навчання або де здійснювалася професійна, 
громадська або інша діяльність, під час якої заявником здобувались 
результати неформального та/або інформального навчання, строк розгляду 
заяви продовжується до отримання зазначеної інформації та її опрацювання 
комісією. 

5.15.  При перезарахуванні освітнього компонента  відповідно до 
рішення комісії до навчальної картки здобувача вносяться: назва дисципліни, 
загальна кількість годин/кредитів, оцінка та підстава щодо перезарахування. 



Здобувач звільняється від вивчення зарахованого освітнього компонента. 
5.16.  У разі надання комісією негативного висновку щодо визнання 

результатів навчання, здобувач має право звернутися з заявою про апеляцією 
до ректора Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка». Наказом ректора створюється апеляційну комісію у складі 
проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, декана/директора та 
науково-педагогічних працівників випускової кафедри, які не входили до 
комісії. Апеляційна комісія за результатами розгляду скарги приймає 
обґрунтоване рішення про повне або часткове задоволення скарги чи про 
залишення поданої скарги без задоволення. 

5.17. Загальний обсяг освітніх компонентів освітньої програми, що 
зараховуються здобувачу освіти за підсумками визнання результатів 
неформального та/або інформального навчання, не може перевищувати 25 
відсотків відповідної освітньої програми (для спеціальностей галузі знань 12 
«Інформаційні технології» не може перевищувати 35 відсотків відповідної 
освітньої програми). 

5.18.  Здобувач вищої освіти не може бути звільненим від атестації за 
підсумками визнання результатів неформального та/або інформального 
навчання. 

 
6. Прикінцеві положення 

 
6.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження. 
6.2. У випадку внесення змін або доповнень у державні нормативно-

правові документи, що регламентують питання цього Положення, відповідні 
пункти Положення втрачають свою чинність і вступають у дію внесені зміни. 
 
 
  



Додаток 1 
 
 

Декану факультету________ /  
директору навчально-наукового 
інституту 
_________________ (ПІБ) 
Здобувача вищої освіти 
_________________(ПІБ) 
Група _______________________ 
Курс   _______________________ 
Спеціальність  ________________ 
Рівень освіти    ________________ 
Освітня програма ______________ 
 

 
Заява 

 
 Прошу провести оцінювання та визнання результатів неформального 
(інформального) навчання, отриманих мною під час __________ (вказати інформацію про 

попереднє навчання чи досвід діяльності заявника, під час яких здобувалися результати 

неформального та/або інформального навчання) та зарахувати їх в якості результатів 
вивчення _______ (вказати тип і назву освітніх компонентів освітньої програми, які на 

думку заявника можуть бути зараховані). 
 
 
Дата           підпис заявника 

 
 
 
 
  



Додаток 2 
 

Декларація про попереднє навчання 
 

Здобувача вищої освіти _______________________________ 
 

ФОРМАЛЬНА ОСВІТА* 
Рівень 
освіти 

Спеціальність, 
спеціалізація, 

освітня 
програма 

Документ 
про освіту, 

серія, номер 

Ким видано 
(заклад 
вищої 
освіти) 

Дата 
видачі 

Період 
навчання 

      

      

      

* - інформація наводиться за умови отримання під час навчання результатів неформального та/або 
інформального навчання, на визнання яких претендує заявник 

 
СЕРТИФІКОВАНЕ НАВЧАННЯ* 
Назва сертифіката, 
серія, номер 

Орган сертифікації 
(установа, заклад, 
інше) 

Місце 
розташування 
органу 
сертифікації 
(адреса) 

Дата видачі 
сертифіката 

    
    
    

* - інформація наводиться за умови отримання під час навчання результатів неформального та/або 
інформального навчання, на визнання яких претендує заявник 
 
ІНШІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ* 
Назва курсу 
(тренінгу) 

Заклад Місце 
розташування 
(адреса) 

Період навчання, 
серія та номер 
сертифіката 

    
    

    
* - інформація наводиться за умови отримання під час навчання результатів неформального та/або 
інформального навчання, на визнання яких претендує заявник 
 
ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД* 
Місце роботи** 
(найменування, 
адреса) 

Дата початку роботи / 
дата завершення 
роботи  

Посада Опис результатів 
навчання, здобутих 
під час професійної 
діяльності 

    



    
    

* - інформація наводиться за умови отримання під час роботи результатів неформального та/або 
інформального навчання, на визнання яких претендує заявник 
** - Кількість місць роботи, опис яких наводиться, визначається кандидатом 

 
 
ОБГРУНТУВАННЯ* 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
*- заявник наводить опис результатів неформального та/або інформального навчання, на 
визнання яких претендує 
 
ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ ПРО 
НЕФОРМАЛЬНЕ ТА/АБО ІНФОРМАЛЬНЕ НАВЧАННЯ* 

1. …. 
2. …. 
3. …. 
4. …. 

* - заявник наводить повний перелік документів, що додає до заяви та декларації про 
попереднє навчання 
 
 
 
Я підтверджую, що надана інформація є достовірною 

 
 
 
Дата         Підпис заявника 



Додаток 3 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА» 
ФАКУЛЬТЕТ/НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

 
ДОРУЧЕННЯ 

Комісії у складі: ___________________ (посада, прізвище ініціали) – голова комісії 
                             ___________________ (посада, прізвище ініціали) 
                             ___________________ (посада, прізвище ініціали) , утвореній згідно з розпорядженням від ____ № ___ по факультету/навчально-науковому інституту 
щодо надання висновку стосовно визнання результатів неформальної / інформальної освіти  за навчальною дисципліною (освітнім компонентом) ____________ 
 

ПІБ здобувача вищої освіти ______________________________________________________________________________________________ 
№ залікової книжки _____________ Спеціальність _____________________________ Освітня програма _____________________________ 
Рівень освіти ___________________ курс ___________________  
Декан / директор інституту ________________  ________________________________________ Дата видачі ______________ 
    підпис    прізвище, ініціали 

 

ВИСНОВОК 

Результати навчання, на 
визнання яких претендує 

здобувач вищої освіти 

Методи демонстрації й 
оцінювання результатів 

навчання 

Результат оцінювання 

Результат навчання визнано Результат навчання визнано 
частково 

Результат навчання не 
визнано 

Оцінка Інформація щодо змісту освіти, 
який має опанувати здобувач 

вищої освіти для визнання 
результату навчання в цілому 

Аргументи та підстави 
відмови у визнанні 

результатів навчання 

     

     

     

Документи, що засвідчують здобуті результати навчання:   __________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ПІДСУМОК: 
Результати навчання за навчальною дисципліною (освітньою компонентою) __________________________________________________________________________ 
           не визнано / визнано частково / визнано (оцінка), присвоєно ______ (кредитів ECTS) 

Голова комісії: __________________  _________________________________________ 
              підпис   прізвище, ініціали 

Члени комісії:  __________________  _________________________________________ 
                                                       підпис   прізвище, ініціали 

     __________________  _________________________________________ 
                                                       підпис   прізвище, ініціали 

 
Дата ___________________________



Додаток 4 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА» 

ФАКУЛЬТЕТ/НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
 
 

ВІДОМІСТЬ 
з визнання результатів неформального (інформального) навчання 

 
ПІБ здобувача вищої освіти ______________________________________________________________ 
№ залікової книжки _______________________ 
Спеціальність ________________________________  
Освітня програма _____________________________ 
Рівень освіти ___________________ курс ___________________ 

 

№ 
з/п 

Назва навчальної дисципліни 
(освітнього компонента), за якою 

проведено оцінювання та визнання 
результатів неформального та/або 

інформального навчання  

Результати навчання 
визнано 

Результати навчання не визнано 

Оцінка Кредити 
ECTS 

Аргументи та підстави відмови у 
визнанні 

     

     

     

     

 

Додатки: 
1. Заява здобувача щодо оцінювання та визнання результатів неформального та/або 

інформального навчання 
2. Документи, що засвідчують здобуті результати неформального та/або інформального 

навчання 
3. Декларація про попереднє навчання та матеріали, що підтверджують навички і знання, 

набуті у попередньому досвіді через неформальне та/або інформальне навчання 
4. Висновок комісії стосовно оцінювання та визнання результатів неформального та/або 

інформального навчання 
 
Дата: __________________ 
 
 
Декан/Директор ___________________________ _____________ __________________________ 

   назва структурного підрозділу  підпис          прізвище, ініціали 


