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Положения про визнання результатов неформально'1 осв1ти у 
Харювському нащональному медичному ушверситет1 (дал1 - Положения) е 
документом, що визначае порядок розгляду та визнання у Харювському 
нащональному медичному ушверситет1 (дал1 - ХНМУ) результате навчання, 
отриманих здобувачами в неформальнш о с в т . 

1. Загальш положения 
1.1 Це Положения розроблено вщповщно до: 
- Закону УкраТни «Про освггу»; 
- Закону Укра'Тни «Про вишу осв1ту»; 
- Постанови Кабшету Мшютр1в УкраУни вщ 29.04.2015р. № 266 «Про 

затвердження перелжу галузей знань 1 спещальностей, за якими здшснюеться 
подготовка здобувач1в вищо'Т осв1ти»; 

- Постанови Кабшету Мш1стр1в УкраТни вщ 23.03.2016р. 
№ 261 «Про затвердження Порядку пщготовки здобувач1в вищо'Г освгги ступеня 
доктора фшософи та доктора наук у закладах вищо'Т осв1ти (наукових 
установах)» 13 змшами 1 доповненнями, внесеними постановою Кабшету 
Мшютр1в Укра'Тни вщ 03.04.2019р. № 283; 

- Наказу Млшстерства освгги 1 науки Укра'Тни вщ 11.07.2019 р. № 977 
«Про затвердження Положения про акредитащю осв1тшх програм, за якими 
здшснюеться шдготовка здобувач1в вищо'Т осв1ти»; 

- шших нормативно-правових акпв у галуз1 вищо'Т осв1ти. 
1.2. Визнаш та зараховаш результата навчання, отримаш здобувачами в 

неформальнш о с в т , не впливають на вартють та термш навчання за осв1тньою 
програмою. 

1.3. Цим Положениям регулюеться визнання та зарахування результате 
навчання, отриманих здобувачами освгги в неформальнш о с в т , в систем! 
формально!' осв1ти Харювського нашонального медичного ушверситету. 

1.4. Визнання результате навчання, набутих науково-педагопчними та 
педагопчними пращвниками в систем! неформально!' осв1ти регулюеться 
Положениям про пщвищення квашфжацп науково-педагопчних та 
педагопчних пращвниюв Харювського нашонального медичного ушверситету. 

1.5. Основш термши: 
Освггня квал|ф1кащя - це визнана закладом вищо'Т осв1ти та засвщчена 

вщповщним документом про осв1ту сукуишсть встановлених стандартом вищо'Т 
осв1ти та здобутих особою результате навчання (компетентностей}. 

Результати навчання - знания, умшня, навички, способен мислення, 
погляди, ц1нност1, шш1 особист1 якост1, набут1 у процес1 навчання, виховання та 
розвитку, яю можна щентифкувати, спланувати, оцшити 1 вим1ряти та яю 
особа здатна продемонструвати шсля завершения осв1тньо'Т програми або 
О К р е М И Х ОСВ1ТН1Х компоненте. 

Формальна осв1та - це освгга, яка здобуваеться за осв1тшми програмами 
вщповщно до визначених законодавством р1вшв освгги, галузей знань, 
спещальностей (професш) 1 передбачае досягнення здобувачами осв1ти 
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визначених стандартами осв1ти результате навчання вщповщного р1вня осв1ти 
та здобуття квшпфкацш, що визнаються державою. 

Неформальна осв1та - це осв1та, яка здобуваеться, як правило, за 
осв1тн1ми програмами та не передбачае присудження визнаних державою 
ОСВ1ТН1Х квашфжацш за р1внями осв1ти, але може завершуватися присвоениям 
професшних та/або присудженням часткових осв1тшх квал1ф1кацш. 

Неформальна осв1та е доповненням та/або альтернативою формально!' 
осв1ти в навчанш протягом усього життя особи. Неформальна осв1та не 
обов'язково мае спрямовану структуру й оргашзовуеться, як правило, у вигляд1 
короткострокових курс1в, майстер-юшлв, сем!нар1в, стажування тощо. 

1.6. Види неформально'Г освгги: 
До вид1в неформально'1 освгги належать: професшш курси/треншги, 

громадська осв1та, онлайн осв!та, стажування тощо. 
Професшш курси/треншги - це трешнги, курси, семшари для 

пращвник1в заклад1в осв1ти (п1дприемств, оргашзацш, компан1Й) з пщвищення 
квал1ф1кацп та/чи здобуття нових навичок. Вони можуть бути корпоративш (за 
1Н1Ц1ативою ЗВО) та шдивщуальш (за 1Н1Ц1ативою здобувача осв1ти). 

Громадянська осв1та - це навчання принципам та видам залученост1 
громадян в суспшьних та пол1тичних процесах. Громадянська осв1та може бути 
як формальною (затверджеш на державному р1вш класи з 
пол1тичного/сусп1льного виховання), так 1 неформальною 
(трен1нги/курси/патр10ти4н1 програми ДЛЯ МОЛОД1), М1СТИТЬ у соб1 неформальн1 
сощальн1 1нститути (с1м'1, громади, б1блютеки, громадськ1 орган1зацп, 
профсп1лки тощо). 

Онлайн-освгга - (МООС) - це штернет-курс з великомасштабною 
1нтерактивною участю та вщкритим доступом через 1нтернет. На додаток до 
традиц1Йних матер1ал1в навчального курсу, таких як вщео та читання, 1 
домашн1х завдань, МООС надае можливють використання штерактивного 
форуму користувач1в, що допомагае створити спшьноту студент1в, викладач1в 
та асистент1в. Це одна 13 найнов1ших форм дистанцшного навчання, яка 
активно розвиваеться у св]тов1Й о с в т . Под1бн1 сайта розраховаш на студенев 
р1зних попередшх р1вн1в пщготовки - як новачюв, так 1 досвщчених фах1вщв. 

Стажування - навчання на робочому мющ шд кер1вництвом 
в1дпов1дально1 особи шсля теоретичноТ п1дготовки (або одночасно з нею) з 
метою оволод1ння практичними навичками, адаптацп до виконання 
пр0феС1ЙН01 Д1ЯЛЬНОСТ1 на робочому М1СЦ1. ^ 

1НШ1 форми здобуття компетентностей та результате навчання, 
отриманих поза навчанням за освггшми програмами ЗВО. 

2. Загальш правила внзнання та зарахування результате 
неформально'1 осв!ти в освггньому процес1 в ХНМУ 

2.1. Право на визнання результате навчання, отриманих у неформальнш 
о с в т , поширюеться на здобувач1в вс1х р1вшв вищо'1 осв1ти в ун1верситет1. 

2.2. Визнання результате навчання, отриманих у неформальнш о с в т , 
зджснюеться на добров1льн1й основ! та передбачае пщтвердження того, що 
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здобувач досяг результатов навчання, передбачених освггньою програмою, за 
я кою навчаеться здобувач вищо'Г освгги в ХНМУ. 

2.3. Визнання результатов навчання, отриманих у неформальнш о с в т , 
дозволяеться для навчальних дисциплш, викладання яких за навчальним 
планом осв1тньо1 программ починаеться з другого семестру (для здобувач!в 
ВИЩ01 ОСВ1ТИ третього ОСВ1ТНЬО-НауКОВОГО Р1ВНЯ - ДЛЯ навчальних ДИСЦИПЛШ 
осв1тньо1 складово'1 з першого семестру). 

2.4. Визнання результате навчання, набутих у неформальнш о с в т 
розповсюджуеться як на нормативы, так 1 на виб1рков1 осв1тш компонента за 
ОП, за якою здшснюеться шдготовка здобувача освгги, за виключенням заход1в 
атестащУ випускниюв (шдготовка та захист квал1ф1кацшно1 робота, ЕДК1 
тощо). 

2.5. Визнання результате навчання, отриманих у неформальнш о с в т 
вщбуваеться у семестр1, що передуе семестру, в якому, зпдно з навчальним 
планом конкретно'1 осв1тньо1 програми (дал1 - ОП), передбачено вивчення 
певноТ дисципл1ни. 

2.6. Ушверситет може визнати результата, отриман1 у неформал ьнш 
о с в т обсягом що, як правило, не перевищуе 10 % в1д загального обсягу 
кредите, передбачених ОП. Наприклад, не бшьше 36 кредит1в на другому 
мапстерському р1вн1 осв1ти (терм1н навчання 6 роюв, загальний обсяг кредит1в 
- 360), 9 кредит1в на другому мапстерському р1вш осв1ти (терм1Н навчання 1,5 
роки, загальний обсяг кредит1в - 90). 

На третьему (осв1тньо-науковому) р1вн1 осв1ти (терм1н навчання 4 роки) 
може бути визнано не бшьше 4 кредит1в. 

Визнання результат1в, здобутих у неформальнш о с в т та зарахування Тх 
за вивчення конкретних обов'язкових чи виб1ркових дисципл1н ОП мае 
вщбуватися в обсяз1 не бшыпе 5 кредшлв ЕСТ8 за семестр. 

2.7. Для визначення можливост1 визнання результат1в навчання, 
отриманих в неформальнш о с в т застосовуються таю критерп: 

- сшвставнють компетентностей за Нацюнальною рамкою квал1ф1кац1Й 
та/або Стандартом вищоТ осв1ти за спец1альн1стю (за його наявносп); 

- в1дпов1дн1сть результат1в навчання, отриманих в неформальнш о с в т , 
конкретним осв1тн1м компонентам чи Ух складовим за обсягом, змютом та 
результатами навчання, визначеними в програм1 (силабуа) осв1тнього 
компоненту В1ДП0В1ДН01 0СВ1ТНЬ01 програми. 

2.8. Визнанню можуть шдлягати результати навчання, ртримаш у 
неформальн1й о с в т , що передбачеш програмою (силабусом) осв1тнього 
компоненту осв1тньо1 програми та за тематикою, обсягом вивчення та змютом 
в1дповщають: 

- осв1тньому компоненту - навчальнш дисципл1Н1, практиц1 чи 
стажу ванню, курсовш робоТ1 ТОЩО (В1ДПОВ1ДНО ДО перел1ку ОСВ1ТН1Х 
компонент1в, визначених в освггнш програм1, за якою навчаеться здобувач 
освгги); 

- роздшу осв1Тнього компоненту (дисципл1ни, практики, стажування) -
В1ДПОВ1ДПО до програми (силабусу); 
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- тем1 осв1тнього компоненту (дисцишпни, практики, стажування) -
В1ДПОВ1ДНО до програми (силабусу); 

шдивщуального завдання (в межах осв1тнього компоненту, 
пропоновано'Г тематики та вимог до виконання - в1дпов1дно до програми, 
силабусу). 

2.9. Методами оцшки результате навчання, отриманих в неформальнш 
ОСВ1Т1 можуть бути: С П 1 в б е е щ а , ЗВ1Т у ВИГЛЯД1 презентацп ЧИ у С Н 0 1 ДОПОВ1Д1, 

заходи шдсумкового контролю В1ДПОВ1ДНО ДО програм (силабус1в) ОСВ1ТН1Х 

компоненпв (контроль з оцшки практичних навичок, тестування, опитування 
тощо) в залежносп вщ того результата за освггшм компонентом чи його 
частиною визнаються (див. п.- 3.5). 

2.10. 1нформування здобувач1в вищо'Г осв1ти стосовно порядку визнання 
результате навчання, здобутих у неформальнш о с в т здшснюеться шляхом: 

- розмщення даного Положения у вщкритому достуш на офщшному 
сайт1 ХНМУ; 

- роз'яснення основних положень щодо змюту неформальноТ осв1ти та 
поняття «шдивщуальна осв1тня траектор1я», а також можливост1 визнання та 
зарахування результате навчання, отриманих в неформальнш о с в т , на 
виробничих зборах представниками деканату факультету (шституту, в1ддшу). 

3. Порядок та процедура визнання та зарахування результате 
неформальноТ освгги в осв1тньому процес! в ХНМУ 

3.1. Для визнання та зарахування результат1в навчання, отриманих в 
неформальнш о с в т здобувач вищоУ осв1ти звертаеться до декана факультету 
(директора НН1, завщувача асп1рантури, докторантури 1 кгпшчноТ ординатури) з 
В1дпов1дною заявою. Для розгляду можливост1 визнання та зарахування 
результате навчання, отриманих в неформальнш о с в т , заява разом з 
шдтверджуючими документами, подаеться до деканату факультету (шституту, 
вщдшу) не шзшше, шж за тиждень до початку семестру, й не шзшше 3-х 
ТИЖН1В ДО початку вивчення ДИСЦИПЛ1НИ 0СВ1ТНЬ01 складово'1 для здобувач1в 
третього осв1тньо-наукового р1вня. 

3.2. До заяви додаються документа, яю пщтверджують Т1 вмшня, як1 
здобувач отримав П1Д час навчання, досягнут1 результата навчання, зокрема: 

- орипнали та копи докуменпв, що п1дтверджують участь здобувача у 
заход1 неформально'Г осв1ти (св1доцтва, сертиф1кати, дипломи тощо, як1 
п1дтверджують Т1 знания та вм1ння, як1 здобувач отримав шд час ^авчання). У 
випадку подання зазначених докуменпв 1ноземною мовою, заявник подае Тх 
переклад, зав1рений в установленому порядку; 

- опис заходу неформально! осв1ти (шформацшний лист, запрошення, 
програма тощо) - за наявность 

Рекомендован! вимоги до таких шдтверджуючих документ1в 
передбачають наявнють в них тако'11нформацн: 

- повне найменування суб'екта неформальноТ освгги (для юридичних ос1б) 
або пр1звище, 1м'я та по батьков! (у раз! наявност!) ф1зично'Т особи, яка надае 
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0СШТН1 послуги 3 неформально'1 ОСВ1ТИ (для ф!зИЧНИХ ОС1б, у тому ЧИСЛ1 
ф|зичних ос1б - шдприемщв); 

- тема (напрям, найменування), обсяг (тривалють) осв1тньоУ программ 
неформально!' осв1ти у годинах та/або кредитах СКТС; 

- прозвище, 1м'я та по батьков1 (у раз1 наявност1) особи, яка усшшно 
пройшла програму неформально'1 осв1ти; 

- опис досягнутих результате навчання; 
- дата видач1 та облшовий запис документа; 
- найменування посади (у раз1 наявност1), пр1звище, шпцали (шщ1ал 

1меш) особи, яка тдписала документ В1Д 1меш суб'екта неформально'1 осв1ти та 
и гпдпис, засвщчений печаткою (у раз! наявност1). 

3.3. Визнання та зарахування результат1в навчання, отриманих в 
неформальнш о с в т вщбуваеться в таю етапи: 

- формування Предметно'1 комки (дал1 - ПК); 
- зас1дання ПК - розгляд документ1в, поданих здобувачами, прийняття 

р1шення про можлив1Сть подальшого проведения процедури визнання та 
призначення вщповщних контрольних заход1в або ж прийняття р1шення про 
в1дмову у визнанш результат1в навчання, отриманих в неформальнш о с в т , 
заповнення документаци та передача й до деканату факультету (1нституту, 
зав1дувачу асп1рантури, докторантури 1 юпшчно'Г ординатури); 

- наступне/н1 зас1дання ПК - проведения сшвбесщи та/або контрольних 
заход1в, прийняття р1шення про визнання результате навчання, отриманих в 
неформальнш о с в т , Тх оц1нювання, заповнення документаци та передача и до 
деканату факультету. 

3.4. Для визнання та зарахування результат1в навчання, отриманих у 
неформальнш о с в т , за поданням декана факультету (директора шституту, 
завщувача асшрантури, докторантури 1 кл1н1чно1 ординатури) де навчаеться 
здобувач вищо1 осв1ти, наказом ректора ХНМУ створюеться ПК, засади роботи 
я к01 визначен1 в розд1Л1 4 даного Положения. 

3.5. Визнання результате навчання, отриманих у неформальнш о с в т 
рекомендуеться у випадку, коли змют навчання (стажування, дисциплш, курс1в, 
трен1нг1в тощо) та досягнут! результата навчання вщповщають запланованим 
результатам навчання (компетентностям) при вивченш осв1тнього компонента 
за ОП або мають несуттев1 в1дмшност1, а також близьк1 за обсягом (не менше, 
н1ж на 75 %). 

3.6. ПК, за результатами розгляду поданих документе може 
рекомендувати таке: ^ 

- визнати результата навчання за осв1тн1м компонентом; 
- визнати результати навчання за темою (темами) чи роздшом 

дисциплши; 
- визнати результати за шдивщуальним завданням; 
- в1дмовити у визнанн1 результате навчання, отриманих у неформальн1Й 

о с в т . 
3.6.1. При розгляд1 матер1ал1в щодо визнання результате навчання, 

отриманих в неформальнш о с в т за освггшм компонентом ПК: 
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- проводиться сшвбесща для оцшки та визнання результате (на р1вш 
поточного контролю); 

- призначаеться дата та час контрольного заходу для складання 
шдсумкового контролю в1дпов1дно до навчального плану, програми (силабусу) 
осв1тнього компоненту (з наданням строюв для пщготовки в1дпов1дно до п 3.8); 

- проводиться шдсумковий контроль та визначаеться ощнка для 
зарахування результате навчання, отриманих в неформальнш о с в т . 

3.6.2. При розгляд1 матер1ал1в щодо визнання результате навчання за 
темою (темами) чи роздшом дисциплши ПК: 

- проводиться сшвбесща для оцшки та визнання результате за темою 
(темами), роздшом дисциплши ( вщповщно до Ух змюту, вимогам та критерпв 
оцшювання, зазначеними в програм1 дисциплши та и силабус1) (на р1вш 
поточного контролю); 

- приймаеться р1шення про зарахування та визначаеться оцшка за 
в1дпов1дну тему (теми). 

3.6.3. При розгляд1 матер1ал1в щодо визнання результате за 
шдивщуальним завданням ПК: 

- визначаеться строк для пщготовки звтту у вигляд1 презентацп чи усноУ 
ДОПОВ1Д1; 

- проводяться контрольш заходи та визначаеться кшьюсть бал1в. 
3.6.4. Р1шення про вщмову у визнанн1 результат1в навчання приймаеться 

у випадку: 
- нев1дпов1дност1 результате навчання критер1ям, зазначеним у п. 2.7 

даного Положения; 
в1дсутност1 або недостатност1 документ1в, що п1дтверджують 

проходження навчання та набуття результате навчання в неформальнш о с в т . 
Пшення про вщмову у визнанш результате навчання, отриманих в 

неформальнш о с в т ф1ксуеться в протокол! засщання ПК з пояснениям причин 
В1ДМОВИ. 

3.7. В1дпов1дний контрольний захщ призначаеться р1шенням ПК 1 не 
п1зн1ше наступного робочого дня шсля прийняття такого р1шення ПК деканат 
(1нститут, завщувач асшрантури, докторантури та КЛ1Н1ЧН01 ординатури) 
повщомляе про це 1 призначен1 дати таких контрольних заход1в, здобувача 
ОСВ1ТИ. 

У випадку прийняття р1шення про в1дмову у визнанн1 результат1в 
навчання шформащя про нього доводиться деканатом (шститутом^завщувачем 
асп1рантури, докторантури та ю п ш ч н о 1 ординатури) здобувачу наступного 
робочого ДНЯ П1СЛЯ прийняття р1шення ПК. 

3.8. ПК в1дводить здобувачу не менше одного робочого дня для 
ГПДГОТОВКИ ДО СП1ВбеС1ДИ, чотирьох робочих ДН1В ДЛЯ П1ДГОТОВКИ до 
1ндсумкового контролю та/або зв1ту в1д дати засщання ПК з розгляду 
документ1в. 

3.9. При зарахуванш за результатами сшвбесщи (поточний контроль) та 
зв1ту (при зарахуванш результате за 1ндив1дуальне завдання) здобувачев1 може 
бути виставлена та пщсумкова оц1нка, що зазначена у документ!, що 
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шдтнерджуе участь здобувача у заход1 неформально! освоти, за згодою 
б|Л ЫЮОСТ1 ЧЛвНОВ ПК. 

У випадку ВОДСуТНОСТО ПОДСуМКОВО'Т ОЦОНКИ В документ! (ДИПЛОМО, 
сорт ифкато, сводоцтво тощо) або незгоди большосто членов ПК з такою оцшкою, 
ПК вщкритим голосуванням може визначити власну оцонку для зарахування 
таких результатов. 

3.10. До здойснення контрольных заходов здобувач мае бути ознайомлений 
31 змютом осв1тнього компоненту, теми (роздолу) стосовно яких розглядаеться 
рнооення щодо визнання результате навчання (програмою навчально'Т 
дисциплони, практики або стажування, силабусом), критероями ощнювання та 
засобами вим1рювання, яю виносяться на шдсумкове ощнювання, а також 
правилами оскарження результате. 

Факт ознайомлення встановлюеться деканатом (директором онституту, 
завщувачем аспорантури, докторантури та клоночно'Т ординатури) при 
повщомленно здобувачу освоти рошення ПК про призначення контрольних 
заход1в. За необх1дност1, член ПК - викладач освггнього компоненту надае 
консультацп здобувачу для такого ознайомлення. 

3.11. В призначений день та час ПК здшснюються призначеш контрольш 
заходи щодо перев1рки досягнення здобувачем результат1в навчання 1 
в1дповщност1 IX результатам, передбаченим осв1тшм компонентом 
(формального навчання за ОП. ПК виставляе здобувачу оцшку вщповщно до 
1нструкцп з ощнювання навчально'Т д1яльност1 при Свропейськш кредитно-
грансферн1Й систем! орган1заци навчального процесу в ХНМУ. Особливост1 
визначення ощнки наведен1 в п. 4.6 даного Положения. 

3.12. Зарахування результате, отриманих у неформальнш о с в т , може 
вщбуватися за Тх сумою - набором пщтверджуючих документе, про вивчення 
певних тем, курс1в, блок1в тощо та досягнення необхщних результат1в 
навчання, передбачених о с в т н м компонентом ОП у формальному навчаннь 

3.13. За пщсумками робота ПК складае протокол, у якому мютиться 
висновок про р1шення щодо визнання та зарахування результатов навчання за 
осв1тн1м компонентом, темою (темами) чи роздшом осв1тнього компоненту (з 
детал1защею). 

3.13.1. При прийнятп р1шення щодо визнання та зарахування результатов 
навчання, отриманих здобувачем в неформальной о с в т за осв1тшм 
компонентом формуеться додаткова вщомють обл1ку усшшност1 за даним 
осв1тн1м компонентом, куди вносяться даш про зарахування ПК ^результатов 
навчання, отриманих в неформальной о с в т . Також до шдивщуального 
навчального плану здобувача вищо'Т осв1та та в шип документа вноситься 
шформащя про зараховану дисциплшу: назва дисципл1ни, загальна к1льк1сть 
годин (кредитов), оц1нка та пщстава визнання результатов навчання, отриманих 
у неформальной освото (номер о дата протоколу). 

3.13.2. При прийнятто рошення щодо визнання та зарахування результатов 
навчання, отриманих здобувачем в неформальной освото за темою (темами), 
роздшом освотнього компоненту або ондиводуальним завданням протокол з 
рнюенням ПК (або витяг з протоколу) передаеться деканатом факультету 
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(директором шституту, завщувачем асшрантури, докторантури 1 юпшчно'Г 
ординатури) на кафедру (надаеться викладачу) для врахування при вивченш 
здобувач ем даного осв1тнього компоненту та при визначенн! шдсумково'Г 
оцшки за ним. 

4. Загальний порядок роботи ПК 
4.1. Для визнання та зарахування результате навчання, отриманих у 

неформальнш о с в т створюеться ПК. Декан факультету (директор шституту, 
завщувач асшрантури, докторантури 1 юпшчноТ ординатури) на якому 
павчаеться здобувач вищо'1 осв1ти готуе проект наказу про створення 1 склад 
ПК. Наказ затверджуеться ректором Ушверситету. 

4.2. Мета Д1яльност1 ПК полягае в визначенш можливост1 визнання 
результата навчання здобувач1в осв1ти, отриманих в неформальнш о с в т , 
форми та терм1Н1в проведения оцшки результата навчання (контрольних 
заход1в) для визнання результате навчання, набутих у неформальнш о с в т . 

4.3. До складу ПК, як правило входять: 
- декан факультету (директор шституту, завщувач асшрантури, 

докторантури 1 юпшчно1 ординатури), де навчаеться здобувач осв1ти; 
- гарант ОП, за якою навчаеться здобувач; 
- завщувач кафедри, на якш викладаеться дисциплша, щодо зарахування 

результата за якою здшснюеться розгляд; 
- провщний науково-педагопчний пращвник, який викладае дисципл1ну, 

щодо зарахування результат1в за якою здшснюеться розгляд; 
- пред ставник студентського самоврядування. 
4.4. ПК створюються за потреби (у випадку наявност1 поданих до 

деканату факультету (шституту, завщувача асшрантури, докторантури 1 
клш1чно1 ординатури) заяв про визнання та зарахування результате навчання, 
отриманих у неформальнш о с в т ) ДВ1Ч1 на р к (перед початком семестру). 

ПК створюеться окремо за кожним осв1тшм компонентом, за яким до 
деканату факультету (шституту, шдроздшу) надшшла заява та документи щодо 
визнання та зарахування результата навчання, отриманих в неформальнш 
о с в т (визначеш п. 3.1, 3.2 даного Положения). 

Для визнання та зарахування результат! в навчання, отриманих 
здобувачами в неформальнш о с в т , ПК створюються за 5 дшв до початку 
семестру. 

Робота вс1х ПК мае бути завершена не шзшше 10 календарних дшв шсля 
початку семестру. Протоколи засщань мають бути.-передаш до деканат1в 
факультет1в (шституту, шдроздшу) в цей же термш. 

4.5. Завдання та функцп ПК: 
- отримання вщ деканату факультету (шституту, завщувача асшрантури, 

докторантури 1 юпшчноТ ординатури) заяви здобувача та матер^ал^ВV для 
розгляду питания про визнання 1 зарахування результата навчання, отриманих 
в неформальнш о с в т за вщповщним о с в т п м компонентом; 
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- розгляд поданих матер1ал1в, прийняття р1шення щодо рекомендованих 
подальших дш за кожною заявою вщповщно до п. 3.5 даного Положения а 
тикож призначення виду та часу 1 дати контрольного заходу; 

- проведения контрольних заход1в вщповщно до процедури, визначеноТ в 
п 3.5 даного Положения (сшвбесща, заходи пщсумкового контролю, зв1ту) з 
дотриманням строюв на пщготовку (п. 3.8 даного Положения); 

- оргашзащя роботи щодо проведения вс1х заход1в та процедур 
визначених в п. 3.5 даного Положения, пщготовки та передач1 Протокол1в з 
р|шенням(и) ПК та заповненням передбачених документов в строки, визначеш в 
п. 4.4 цього Положения; 

здшснення своечасного та яюсного оформления вщповщноУ 
документацп (зокрема, вс1 засщання оформлюються протоколами) та и 
передача до деканату (шституту, завщувачу асшрантури, докторантури 1 
кл 1Н1ЧН01 ординатури) в день проведения засщання для забезпечення 
оперативного шформування про них здобувач1в освгги та науково-педагопчних 
пращвииюв. 

4.6. Порядок визначення оцшки ПК. 
4.6.1. ПК виставляе здобувачу оцшку вщповщно до 1нструкцп з 

оцпповання навчально'1 д1яльносп при Свропейськш кредитно-трансфернш 
систем! оргашзащУ навчального процесу в ХНМУ. 

4.6.2. При прийнятт! р1шення щодо визнання та зарахування результате 
навчання, отриманих здобувачем в неформальнш освга за осв1тшм 
компонентом: 

- визначаеться оцшка поточного контролю: 70-120 бал1в у випадку, коли 
вивчення осв1тнього компоненту завершуеться дифзал1Ком або 1спитом; 120-
200 бал1в, зараховано/незараховано - якщо вивчення осв1тнього компоненту 
завершуеться залжом; 

- визначаеться оц1нка за результатами проведения пщсумкового контролю 
ш формою, визначеною в навчальному плаш та програм1 (силабус1) осв1тнього 
компоненту 13 застосуванням метод1в оц1нювання, що зазвичай 
використовуються на кафедр1 для цього освггнього компоненту - 50-80 багпв у 
випадку, коли вивчення осв1тнього компоненту завершуеться дифзал1ком або 
Iспитом; 

- визначаеться загальна ощнка за осв1тн1м компонентом в1дповщно до 
I пструкц11 з оц1нювання навчально'1 д1яльност1 при Свропейськ1Й кредитно-
т рансфернш систем! орган1зацн навчального процесу в ХНМУ. 

Якщо здобувач не набирае м1шмально1 юлькостг бал1в, необхщно'1 для 
зарахування дисциплши (за 200-бальною шкалою - 120 бал1в за дисциплшою в 
Ц1ЛОму, 50 бал1в за заходами пщсумкового контролю), то йому не 
зираховуються результати навчання, отримаш в неформальнш о с в т . 

4.6.3. При прийнятп р1шення щодо визнання та зарахування результатов 
пивчання, отриманих здобувачем в неформальнш о с в т за темою (темами), 
роздшом освггнього компоненту або шдивщуальним завданням кожна з тем 
(пщивщуальне завдання) ощнюеться за чотирьохбальною шкалою у 
шдповщност! до 1нструкцп з ощнювання навчально'1 Д1яльност1 при 
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Снропейськш кредитно-трансфернш систем! оргашзацп навчального процесу в 
ХПМУ. 

4.6.4. При визнанш та зарахуванш результате поточного контролю 
(тема/ми та шдивщуальш завдання) здобувачев! може бути виставлена та 
шдсумкова ощнка, що зазначена у документ!, що шдтверджуе участь здобувача 
у заход| неформально'1 осв1ти, за згодою бшыпост! члешв ПК. 

4.6.5. Визначення ощнки при визнанш та зарахуванш результат!в 
навчання, що отримаш в неформальнш о с в т (1 поточного 1 шдсумкового 
контролю), здшснюеться колепально вс1ма членами ПК шляхом обговорення та 
шдкритого голосування бшЬПИСТЮ ГОЛОС1В. 

4.7. Протоколи засщань ПК та вщомосп усшшност1 (при наявност!) 
«Пер'иаються в деканат! факультету (шститут1, завщувача асп1рантури, 
докторантури 1 КЛ1Н1ЧН01 ординатури). 

5. Апелящя висновюв предметно1 комкн!' щодо визнання результате 
навчання, отриманих у неформальна о с в т . 

5.1. У раз1 негативного висновку ПК щодо визнання результате навчання, 
о'1 риманих у неформальнш о с в т , здобувач мае право звернутися з заявою про 
пиелящю до директора НН1 ЯО, але не шзшше, Н1Ж 2 тижн1 шсля прийняття 
р1шення ПК. 

5.2. За поданням директора НН1 ЯО затверджуеться апеляцшна КОМ1С1Я у 
склад!: директора НН1ЯО, декана факультету (директора НН1 або завщувача 
иси!рантури, докторантури 1 КЛ1Н1ЧН01 ординатури) та гаранта ОП, за якою 
иавчаеться здобувач освгги, науково-педагопчних прац1вник!в кафедри, на якш 
викладаеться дисципл1на та як1 не входили до складу ПК. 

5.3. За результатами розгляду скарги апеляцшна ком1С1я приймае 
обгрунтоване р1шення про повне або часткове задоволення скарги чи про 
зилишення поданоТ скарги без задоволення. 

Процедура розгляду включае: 
- перегляд докуменпв, що пщтверджують проходження навчання та 

отримання результате в неформальней ОСВ1Т1 та були подаш здобувачем до 
деканату, 

- розгляд матер1ал1в роботи предметно'1 комюп, 
- сп1вбес1ду 31 здобувачем, 
- проведения контрольних заход1в в1дпов1дно до навчального плану, 

нрограми (силабусу) осв1тнього компоненту (за необх1дност!). 

6. Прикшцев1 положения. 
6.1. Вс1 зм1ни та доповнення до даного Положения вносяться шляхом 

видания наказу ректора ушверситету про внесения змш та доповнень або про 
Iндготовку ново1 редакц!'1 Положения. 

6.2. 3 моменту затвердження в установленому порядку ново'1 редакщ'1 
«Положения про визнання результат1в неформально'1 осв1Ти у Х1^МУ», 
попередне втрачае чиншсть. 


