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1. ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про неформальну та інформальну освіту учасників освітнього процесу 

Одеського національного морського університету регулює суспільні відносини, що 

виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та 

обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також 

визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері 

освіти. 

1.2. Враховані примірники знаходяться у : 

   1. Проректора з НПР 

   2. Директорів інститутів 

   3. Деканів факультетів 

1.3. Перелік врахованих примірників Положення про неформальну та інформальну освіту 

учасників освітнього процесу (далі - Положення) ведеться відділом ліцензування, 

акредитації та моніторингу якості освіти. 

 

2. ПОСИЛАННЯ 

 

2.1   Закон України «Про освіту» Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39. 

2.2. Постанови Кабінету Міністрів України «Питання навчання студентів та аспірантів, 

стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних закладах вищої 

освіти та наукових установах за кордоном» від 13 квітня 2011 р. № 411. 

2.3. Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 

р. № 266. 

2.4. Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21.08.2019 р. № 800. 

2.5. Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки 

кваліфікацій» від 23 листопада 2011 р. № 1341. 

 

3. ТЕРМІНИ. СКОРОЧЕННЯ 

 

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. 

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. 

Види неформальної освіти: професійні курси/тренінги, громадянська освіта, онлайн 

освіта, професійні стажування тощо. 

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, участь в 

тематичних школах, семінарах, конференціях, конгресах, симпозіумах, з’їздах, тренінгах, 

майстер-класах тощо. 

НПР – Науково-педагогічна робота 
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ОНМУ – Одеський національний морський університет 

 

                                         4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

4.1. Положення про неформальну та інформальну освіту учасників освітнього процесу 

Одеського національного морського регламентує діяльність Одеського національного 

морського університету щодо організації неформальної та інформальної освіти учасників 

освітнього процесу та встановлює єдиний порядок організації програм про неформальну 

та інформальну освіту для учасників освітнього процесу. 

 

5. МЕТА ТА ЗАДАЧІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ОНМУ 
 

5.1. Мета полягає у наступному: 

- підвищення ефективності наукових досліджень; 

- професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення 

якості освіти; 

- збагачення індивідуального досвіду учасників освітнього процесу щодо інших моделей 

створення та поширення знань; 

- підвищення якості освітніх послуг, які надаються ОНМУ; 

- підвищення конкурентоздатності випускників ОНМУ на українському та міжнародному 

ринках освітніх послуг; 

5.2. Основними задачами є: 

- удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей у межах 

професійної діяльності або галузі знань 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; 

- поглиблення знань національних культур інших країн; 

- підтримка соціальних, економічних, культурних, політичних взаємо-відносин та зв’язків 

з іншими країнами; 

- формування та розвитку цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, 

мовленнєвої компетентностей; 

- формування життєвих і робочих навиків, спрямованих на соціальний або культурний 

розвиток. 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ 

ОСВІТИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

6.1. Неформальна та інформальна освіта здійснюється за власним бажанням здобувачів 

вищої освіти. Учасники освітнього процесу з урахуванням результатів самооцінки 

компетентностей і професійних потреб самостійно обирають конкретні форми, види, 

напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації. 
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7. ВИЗНАННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ УЧАСНИКІВ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

7.1. Право на визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, 

поширюється на здобувачів усіх рівнів вищої освіти. 

7.2. Визнання результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті 

розповсюджується як на нормативні, так і на вибіркові освітні компоненти навчального 

плану за освітньою програмою. 

7.3. Перезарахована може бути як дисципліна повністю, так і її складові (змістовні 

модулі). Визнання результатів навчання у неформальній та інформальній освіті 

проводиться протягом року, у якому згідно з навчальним планом конкретної освітньої 

програми передбачено вивчення освітньої компоненти, що перезараховується. Обмеження 

зроблено з урахуванням ймовірності здобувача не підтвердити свої результати навчання у 

неформальній освіті. 

7.4.  Університет може визнати результати навчання, набуті у неформальній/інформальній 

освіті в обсязі не більше 10% від загального обсягу годин за конкретною ОП. 

7.5. Валідація результатів навчання, отриманих у неформальній/інформальній освіті 

повинна передбачати такі обов’язкові етапи: 

7.5.1. Здобувач вищої освіти звертається з заявою на ім’я проректора знавчальної роботи 

(для здобувачів ІІ рівня вищої освіти) чи з наукової роботи (для здобувачів ІІІ рівня вищої 

освіти) Університету з проханням про визнання результатів навчання, набутих у 

неформальній/інформальній освіті (Додаток 1). До заяви додаються документи 

(сертифікати, свідоцтва, посилання тощо), які визначають тематику, обсяги та перелік 

результатів навчання, набутих під час неформального навчання, а також результати 

контролю. В разі наявності у здобувача результатів навчання з освітніх компонентів, які 

він набув/виконав самостійно протягом інформальної освіти, він вказує це в заяві з 

проханням призначити позачерговий підсумковий контрольний захід та надає висновок з 

відповідною інформацією. Заява з рішенням проректора передається до деканату/відділу 

Університету. 

7.5.2. За розпорядженням/наказом проректора створюється предметна комісія, до якої 

входять: 

- науково-педагогічні працівники, які викладають цей освітній компонент (за 

необхідністю); 

-   представники навчального/наукового відділу; 

-   представник студентського самоврядування/ради молодих вчених (за згодою). 

         Присутність здобувача вищої освіти на засіданнях комісії можлива за бажанням 

здобувача. 

           Для здобувачів ІІІ рівня вищої освіти до розгляду документів може залучатись 

наукова комісія із запрошенням за необхідності науково-педагогічних працівників, 

відповідальних за певний освітній компонент. 

7.5.3. Предметна/наукова комісія розглядає надані документи, проводить аналіз їх 

відповідності програмі освітнього компонента, проводить співбесіду із здобувачем та 

приймає одне з рішень (Додаток 2): 

-    не визнавати результати, набуті під час неформального/інформального навчання; 

- визнати результати, набуті під час неформального/інформального навчання та 

зарахувати їх як семестрову атестацію/підсумковий контроль з відповідного освітнього 

компонента; 
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- визнати результати, набуті під час неформального/інформального навчання та 

зарахувати їх відповідно до рейтингової системи оцінювання як поточну атестацію з 

відповідного змістовного модуля дисципліни; 

- призначити вид підсумкового оцінювання, відповідно до зазначеного у навчальному 

плані для освітнього компоненту, що може бути перезарахований (Додаток 3). 

7.5.4. Якщо предметна комісія вважає за необхідне провести підсумкове оцінювання, то 

здобувача ознайомлюють з програмою освітнього компоненту та переліком питань, які 

виносяться на підсумкове оцінювання. Якщо навчальним планом передбачено виконання 

індивідуального завдання з даної дисципліни, то здобувача ознайомлюють з переліком тем 

роботи. Також здобувача ознайомлюють з критеріями оцінювання та правилами 

оскарження результатів. 

7.5.5. Предметна комісія надає здобувачу до 10 робочих днів для підготовки до 

підсумкового контролю (з кожної дисципліни) та до 20 робочих днів для виконання 

обраної ним теми/варіанту індивідуального завдання (занаявності). Термін підготовки 

обговорюється зі здобувачем. 

7.5.6. За результатами підсумкового контролю предметна комісія виставляє семестрову 

атестацію з відповідного освітнього компонету за шкалою ЄКТС. Якщо здобувач отримав 

меншу кількість балів, що в закладі визначено як оцінка «незадовільно» то результати 

навчання, набуті у неформальній/інформальній освіті не зараховується. 

7.5.7. За результатами зарахування предметна комісія формує протокол, у якому міститься 

висновок для дирекції або деканату стосовно визнання, чи невизнання результатів 

навчання, отриманих під час неформальної / інформальноїосвіти (Додаток 3). 

7.5.8. У разі перезарахування освітнього компоненту, до документів деканату/відділу 

вносяться: назва дисципліни, загальна кількістьгодин/кредитів, оцінка та підстава щодо 

перезарахування (номер протоколу засідання предметної комісії). Здобувач звільняється 

від вивчення перезарахованого освітнього компоненту у наступному семестрі. 

7.5.9. В разі перезарахування лише окремого змістовного модуля/модулів дисципліни, 

студент звільняється від виконання відповідних завдань,отримуючи за них максимальний 

бал відповідно до рейтингової системи оцінювання. 

7.5.10. У разі негативного висновку предметної комісії щодо визнання результатів 

навчання, набутих під час неформальної/інформальної освіти, здобувач має право 

звернутися з апеляцією до проректора з навчальної/наукової робти Університету. 

Відповідно до рішення проректора створюється апеляційна комісія у складі проректора з 

навчальної/наукової роботи, декана факультету/керівника відділу аспірантури, науково-

педагогічних працівників,які є фахівцями відповідного профілю і не входили до 

предметної комісії тапредставника студентського самоврядування/ради молодих вчених 

(за згодою). Апеляційна комісія за результатами розгляду скарги приймає рішення 

проповне або часткове задоволення скарги чи про залишення поданої скарги без 

задоволення (Додатки 4). Рішення апеляційної комісії є пресічним. 

7.5.11. В разі наявності в робочій програмі дисципліни рекомендацій викладача щодо 

можливості проходження визначеного онлайн курсу чи іншого елементу неформальної 

освіти, додаткова валідація результатів неформального навчання не потрібна. Семестрова 

та поточна атестації з відповідної дисципліни визначаються викладачем відповідно до 

системи оцінювання дисципліни. 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 2-03-152 

ЗМІНИ:0 ВИДАННЯ:2021 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НЕФОРМАЛЬНУ ТА 

ІНФОРМАЛЬНУ ОСВІТУ УЧАСНИКІВ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ОДЕСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО МОРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

стор. 8 з 14 

 

Додаток 1 

 

Директору/Декану_____________ ОНМУ 
                                              (Назва) 

 

                        (Прізвище, ініціали) 

 

здобувача вищої освіти 

_____курсу, ____групи, 

 

____________________________________ 
                   (ПІБ здобувача вищої освіти)  

_______________________________________ 
                                   (Телефон)  

 

  

 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу визнати результати навчання, набуті мною у неформальній /інформальній 

(викреслити зайве) освіті як змістовний модульний/семестровий підсумковий з 

дисципліни: «________________________________________». 

Документи (особисто завірені копії документів), що підтверджують набуття 

відповідних результатів навчання додаються: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

______         ___________ 
  (дата)                             (підпис) 
 

 

 

 

 

 

З правилами проведення валідації результатів неформального /інформального навчання 

ознайомлений 

_________ 
    (підпис) 
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Додаток 2 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

______________________________________________________ 
(Назва інституту/факультету) 

ПРОТОКОЛ  

від «______ »  ___________ 20_____ р. 

 

засідання предметної комісії з валідування результатів неформальної / інформальної 

освіти, створеної розпорядженням директора інституту/декана факультету (назва 

інституту/факультету) 

Склад предметної комісії: 

Голова комісії: ________________________________________________________________ 

Члени комісії: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

РОЗГЛЯДАЛИ: Валідування результатів навчання, набутих у неформальній/ 

інформальній 

освіті здобувача: ______________________________________________________________ 

 

На розгляд предметної комісії подані такі документи: 

- заява здобувача (Прізвище, ініціали) щодо визнання результатів навчання, набутих у 

неформальній/інформальній освіті як семестрової атестації з освітнього компоненту НП 

«________________________________________________________»; 

- документи, що підтверджують набуття результатів навчання:  ______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(зазначити: назву та дату видачі документу, організацію, яка видала документ, посилання 

на її сайт),назву курсу, обсяг курсу, досягнуті результати навчання тощо) 

 

РІШЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМІСІЇ: 

1. За результатами розгляду наданих здобувачем (Прізвище, ім’я) документів, що 

підтверджують набуття результатів навчання у неформальній/інформальній освіті, 

встановити їх ПОВНУ ВІДПОВІДНІСТЬ/НЕВІДПОВІДНІСТЬ із компетентностями, 

що формуються освітнім компонентом НП «________________ » 

2. ВИЗНАТИ/НЕ ВИЗНАТИ результати, набуті під час неформального/інформального 

навчання як форму поточного контролю з освітнього компонента НП 

«___________________», 

Голова комісії:  ________________                                                                        

______________________________ 
(прізвище, ініціали) (підпис) 

Члени комісії:  _________________                                                                          

______________________________ 
(прізвище, ініціали) (підпис) 

______________________________ 
(прізвище, ініціали) (підпис) 

З рішенням комісії ознайомлений   

______________________________ 
Ім’я ПРІЗВИЩЕ підпис дата 
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Додаток 3 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
______________________________________________________ 

(Назва інституту/факультету) 

ПРОТОКОЛ 

від  ___   _________ 2020 р. 

 

засідання предметної комісії з валідування результатів неформальної / інформальної 

освіти, створеної розпорядженням директора/декана (назва інституту/ факультету). 

 

Склад предметної комісії: 

Голова комісії: __________________________ 

Члени комісії:  __________________________ 

_______________________________________ 

РОЗГЛЯДАЛИ: Валідування результатів навчання, набутих у неформальній / 

інформальній освіті здобувача _________________________________________________ 

 

На розгляд предметної комісії подані такі документи: 

- заява здобувача (прізвище, ім’я) щодо визнання результатів навчання, набутих у 

неформальній/інформальній освіті як семестрової атестації з освітнього компонента НП 

«__________________________________________________________________________»; 

- документи, що підтверджують набуття результатів навчання: 
(зазначити: назву та дату видачі документу, організацію, яка видала документ, 

посилання на її сайт, назву курсу, обсяг курсу, досягнуті результати навчання тощо). 

 

РІШЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМІСІЇ: 

1. За результатами розгляду наданих здобувачем (Прізвище, ім’я) документів, що 

підтверджують набуття результатів навчання у неформальній/інформальній освіті 

(резюме),НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ ВСТАНОВИТИ ЇХ СТУПІНЬ ВІДПОВІДНОСТІ 

ізкомпетентностями, що формуються освітнім компонентом НП 

«___________________________________________________________________________». 

2. Призначити ПРОВЕДЕННЯ «______» ________________ 20___ року 

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ у вигляді екзамену / заліку з освітнього компоненту 

НП«________________________________________________________________________» 
 

Голова комісії: __________________________ _______________ 
                                        (прізвище, ініціали)                      (підпис) 

Члени комісії: __________________________ _______________ 
                                        (прізвище, ініціали)                      (підпис) 

___________________________ _______________ 
           (прізвище, ініціали)                         (підпис) 

  

З рішенням комісії та методичним забезпеченням освітнього компоненту НП 

ознайомлений  ________________________           __________                      ______________ 
                                       Ім’я ПРІЗВИЩЕ                              підпис                                        дата 
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Додаток 4 

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
______________________________________________________ 

(Назва інституту/факультету) 

ПРОТОКОЛ 

від  ___    _________ 2020 р. 

засідання предметної комісії з валідування результатів неформальної / інформальної 

освіти,створеної розпорядженням директора/декана (назва інституту/ факультету). 

 

Склад предметної комісії: 

Голова комісії:  _____________________________________________ 

Члени комісії:   _____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

РОЗГЛЯДАЛИ: Підсумковий контроль щодо визнання результатів навчання, набутих 

унеформальній / інформальнійосвітіздобувачемз метою перезарахування освітнього 

компоненту НП «______________________________». 

Питання білету та оцінка відповіді: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 
(зазначити питання білету та оцінку відповідей (відмінно, дуже добре, добре, задовільно, 

достатньо, незадовільно) кожного питання) 
 

Рішення предметної комісії: 

1. Зарезультатами аналізу відповідей здобувача __________________________________ на 

питання білету та виконання індивідуального завдання (за наявності), ВИСТАВИТИ за 

підсумковий контроль ОЦІНКУ «___________________» та _____________ балів ЄКТС. 

2. ВИЗНАТИ результати підсумкового контролю як семестрову атестацію з освітнього 

компонента НП «_________________________________». 

 

Голова комісії: __________________________ _______________ 
                                       (прізвище, ініціали)                      (підпис) 

Члени комісії: __________________________ _______________ 
                                       (прізвище, ініціали)                      (підпис) 

___________________________ _______________ 
                (прізвище, ініціали)                  (підпис) 

 

З рішенням комісії ознайомлений ________________           _______           ______________ 
                                                                   Ім’я ПРІЗВИЩЕ                 підпис                         дата 
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8. ЛИСТОК ОБЛІКУ ЗМІН 

 

Номер змін        Дата Сторінки зі 

змінами 

Перелік змінених пунктів 
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9. ЛИСТОК ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК 

 

№ 

з/п 

        

Дата 

П.І.Б. і посада особи, що 

виконала періодичну 

перевірку 

 

Зміні підлягають 

Підпис 

особи, що 

перевіряє 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 2-03-152 

ЗМІНИ:0 ВИДАННЯ:2021 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НЕФОРМАЛЬНУ ТА 

ІНФОРМАЛЬНУ ОСВІТУ УЧАСНИКІВ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ОДЕСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО МОРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

стор. 14 з 14 

 

10. ЛИСТОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПЕРСОНАЛУ З ДОКУМЕНТОМ 

 

№ 

з/п 
П.І.Б. Посада  

Дата 

ознайомлення 

(по факту) 

Підпис 

1. 

 

Шумило О.М. В.о. проректора з НОР   

2. 

 

Марков В.В. Проректор з НПР   

3. 

 

Шамов О.В. В.о. директора ННІМФ   

4. 

 

Онищенко С.П. Директор ННІМБ   

5. 

 

Самойловська В.П. Директор ННМГІ   

6. 

 

Ляшенко О.Б. Декан ФСІТіС   

7. 

 

Кібаков О.Г. Декан ФПІ   

8. 

 

Мироненко І.М. В.о. декана ФВТіШС   

9. 

 

Гловацька С.М. Декан ФРІС   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 


