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Відповідно проєкту наказу МОН України (від 13 квітня 2021 року) 

«Про затвердження Порядку визнання результатів навчання, здобутих 

шляхом неформальної та/або інформальної освіти у вищій та фаховій 

передвищій освіті», що був винесений на громадське обговорення протягом 

квітня-травня 2021 року, для закладів вищої та фахової передвищої освіти 

постала нагальна потреба у розробленні нормативних документів, що 

визначають порядок визнання результатів неформальної та інформальної 

освіти. 

За результатами обговорення проєкту наказу МОН та на основі 

вивченого досвіду інших ЗВО у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти було розроблено Положення «Про розвиток системи 

неформальної освіти та порядок визнання отриманих здобувачами вищої 

освіти результатів навчання у БІНПО». 

Положення регламентує порядок зарахування у Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти здобувачам освітніх ступенів 

бакалавра, магістра результатів неформальної освіти, яка здобувалася за 

освітніми програмами та не передбачала присудження визнаних державою 

освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але могла завершуватися присвоєнням 

професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій під час 

навчання на території України чи за її межами, а також інформальної освіти, яка 

здійснювалася здобувачами та у порядку самоосвіти. 

Положення також застосовується для зарахування результатів 

неформальної освіти за умови використання інших кредитних систем на 

основі здійснення експертного оцінювання й визнання навчальних досягнень,  

кваліфікацій здобувача шляхом автоматичного трансферу кредитів з 

використанням європейського трансферу та накопичення кредитів ЄKTC i 



Європейської системи переведення оцінок EGRACONS (Egracons Grade 

Conversion System). 

Розроблення Положення зумовлено: 

— необхідністю оновлення й осучаснення соціально-економічних i 

духовних умов розвитку українського суспільства; 

— процесами становлення демократичної, правової держави, 

розвитком громадянського суспільства; 

— інтеграцією України до Європейського співтовариства; 

— необхідністю удосконалення системи загальної середньої, 

професійно-технічної, вищої, післядипломної освіти i навчання впродовж 

життя. 

Відповідно до частини п’ятої статті 8 Закону України «Про освіту»  

результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної освіти, 

визнаються у системі формальної освіти в порядку, визначеному 

законодавством. 

Інститут 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. 

На сьогодні окремі аспекти Положення доопрацьовуються та 

удосконалюються. Для затвердження Положення «Про розвиток системи 

неформальної освіти та порядок визнання отриманих здобувачами вищої 

освіти результатів навчання у БІНПО» буде представлено на черговому 

засіданні Вченої ради. 

 

 


