
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 
рішенням вченої ради Львівського 
національного медичного університету 
імені Данила Галицького 
від 2023 р. протокол № т ^с/г

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок визнання результатів навчання 
у неформальній та інформальній освіті здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії в аспірантурі у Львівському національному медичному
університеті імені Данила Галицького

«ВВЕДЕНО В ДІЮ»
наказом в.о. ректора Львівського національного 

університету імені Данила Галицького 
2023 р.№ ~ ^

У крапці, професор ^

Борис ЗІМЕНКОВСЬКИЙ

Львів -  2023



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок визнання у Львівському національному 
медичному університеті імені Данила Галицького результатів навчання, 
здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти (далі Положення) 
визначає загальні вимоги до процедур визнання у Львівському національному 
медичному університеті імені Данила Галицького (далі Університет) 
результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної 
освіти (далі - результати неформального та/або інформального навчання).

1.2. Положення опрацьовано відповідно до вимог Законів України «Про 
освіту», «Про вищу освіту», Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій 
освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної або інформальної 
освіти, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 
08.02.2022 №130.

1.3. Положення регламентує порядок та процедури визнання результатів 
навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Львівському національному 
медичному університеті імені Данила Г алицького.

1.4. У цьому Положенні терміни використовуються у такому значенні:

• 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, що пов’язана з професійною, громадською 
або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям, участь в тематичних 
школах, семінарах, конференціях, конгресах, симпозіумах, з’їздах, 
тренінгах, майстер-класах тощо

• 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)

• результати навчання, які здобуті шляхом неформальної та/або 
інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти у порядку, 
визначеному законодавством

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

1.5. Для учасників академічної мобільності, які здобувають освітньо- 
науковий ступінь доктора філософії формами академічної мобільності є:

• участь у програмах кредитної академічної мобільності учасників 
академічної мобільності, які здобувають освітньо-науковий ступінь 
доктора філософії;

• участь у спільних освітніх та/або наукових проектах (діяльність у 
складі тимчасової проектної групи, утвореної на певний строк для 
реалізації мети та виконання завдань певного освітнього або наукового 
проекту за рахунок ґранту, наданого закладам-партнерам);

• викладання;
• стажування;
• наукове дослідження;
• наукове стажування;
• мовне стажування;
• підвищення кваліфікації;
• інші форми (участь у семінарах, конференціях, виступи та публікації в 

межах певної спеціальності/галузі знань тощо), що не суперечать 
законодавству.

1.6. Не може брати участь у програмі академічної мобільності заклад освіти 
(наукова установа) з іноземними інвестиціями держави, визнаної в 
установленому порядку державою-агресором або державою-окупантом, або 
заклад освіти (наукова установа) зареєстрований на території держави, або 
кінцевий бенефіціарний власник (контролер) якого є резидентом держави- 
агресора або держави-окупанта, або у разі, коли іноземний заклад освіти 
(наукова установа) має постійне місцезнаходження на території держави- 
агресора, держави-окупанта або держави, що не визнає тимчасово окуповані 
території такими, що належать Україні.

Не можуть брати участь у програмі академічної мобільності громадяни 
держави, визнаної в установленому порядку державою-агресором, або держави, 
що не визнає тимчасово окуповані території такими, що належать Україні.



2. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ/ ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО ПРОЦЕСУ УНІВЕРСИТЕТУ

2.1. Цілями академічної мобільності є:
• інтеграція України в Європейський простір вищої освіти та 

Європейський дослідницький простір;
• обмін передовими практиками та досвідом у сферах освіти і науки;
• модернізація системи освіти;
• цифровізація навчання та управління;
• підвищення якості освіти та ефективності наукових досліджень;
• підвищення конкурентоспроможності освітньо-наукової спільноти 

України;
• розвиток професійних навичок та особистісних якостей учасників 

академічної мобільності;
• поглиблення співробітництва з міжнародними партнерами у сферах 

освіти і науки;
• підтримка соціальних, економічних, культурних взаємовідносин та 

зв’язків з іншими країнами.
2.2. Завданнями учасників академічної мобільності є:
• підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, професійної 

майстерності учасників академічної мобільності;
• отримання міжнародного досвіду провадження викладацької та 

наукової діяльності та доступу до європейської та світової 
дослідницької інфраструктури;

• реалізація спільних наукових, науково-технічних та/або освітніх 
проектів;

• підвищення рівня володіння іноземними мовами;
• популяризація української мови, культури, поглиблення знань про 

культуру інших країн.

3. ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ У НЕФОРМАЛЬНІЙ
ТА ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

3.1. Право на визнання результатів навчання у неформальній або 
інформальній освіті поширюється на здобувачів усіх рівнів вищої освіти 
Університету. Перезарахуванню підлягають результати навчання, що за 
тематикою, обсягом вивчення та змістом відповідають як програмі навчальної 
дисципліни в цілому, так і її окремому розділу, темі (темами), що передбачені 
робочою програмою освітньої компоненти (силабусом).

3.2. Результати навчання, набуті у неформальній або інформальній освіті, 
освітніх компонентів, які входять до навчального плану здобувачів. Визнання 
результатів навчання проводиться до початку викладання дисципліни, у якому 
згідно з науково-освітньою програмою передбачено опанування освітнього



компонента, який може бути частково чи повністю зарахований. Визнання 
результатів навчання, набутих у неформальній або інформальній освіті 
розповсюджується на основні і вибіркові навчальні дисципліни освітньо- 
наукової програми.

3.3. Визнання результатів навчання у неформальній або інформальній 
освіті здобувачів дозволяється також для дисциплін, які викладаються у межах 
програм академічної мобільності Еразмус+ , проєктів міжнародної мобільності 
на основі міжінституційних угод, грантів на навчання та практику.

3.4. Результати обов’язкової частини навчальних планів усіх освітньо- 
наукових програм на третьому рівні вищої освіти з навчальної дисципліни 
«Іноземна мова» перезараховуються з підсумковою оцінкою 200 балів за 
наявності сертифіката відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної 
освіти (на рівні не нижче С1).

3.5. Визнання результатів навчання набутих у неформальній або 
інформальній освіті повинно передбачати такі обов’язкові етапи:

3.5.1. Здобувач на третьому рівні вищої освіти ступеня доктора філософії 
(доктора наук) звертається із заявою (додаток 1) до проректора з наукової роботи 
з проханням про визнання результатів навчання у неформальній або 
інформальній освіті. До заяви можуть додаватися будь-які документи 
(сертифікати, свідоцтва, освітні програми тощо), які підтверджують ті 
результати навчання, які здобувач отримав

3.5.2. Розпорядженням проректора з наукової роботи створюється комісія, 
яка визначає можливість визнання, форми та строки проведення атестації для 
визнання результатів навчання набутих у неформальній або інформальній освіті. 
Г оловою комісії призначається проректор з наукової роботи. До складу комісії 
входять: завідувач аспірантури та докторантури, гарант освітньої програми, 
завідувач кафедри, на якій навчається здобувач на третьому рівні вищої освіти 
ступеня доктора філософії (доктора наук) та викладачі кафедри, за якою 
закріплена відповідна дисципліна

3.5.3. Комісія може рекомендувати: повне зарахування, часткове 
зарахування та відмову у зарахуванні результатів неформальної (інформальної) 
освіти. Повне зарахування результатів неформальної (інформальної) освіти 
рекомендують у випадку, коли вивчена дисципліна співпадає із запланованими 
результатами навчання (компетентностями) або має несуттєві відмінності, а 
також близька за обсягом і змістом (не менше, ніж на 75%).

3.5.4. Часткове зарахування рекомендують у тому випадку, коли 
дисципліну визнають не повністю і за деякими темами необхідно додатково 
проводити переатестацію. Фахова комісія розглядає надані документи,



проводить співбесіду із здобувачем та перезараховує результати навчання, або 
призначає атестацію.

3.5.5. Процедура проведення атестації для визнання результатів навчання 
набутих у неформальній або інформальній освіті:

• комісія розглядає надані документи, проводить співбесіду із здобувачем на 
третьому рівні вищої освіти ступеня доктора філософії (доктора наук) та 
перезараховує результати навчання

• підсумкова оцінка зазначається згідно з документом здобувача, що 
підтверджує участь у заході неформальної (інформальної) освіти

• якщо комісія вважає за необхідне провести атестацію, то здобувача на 
третьому рівні вищої освіти ступеня доктора філософії ознайомлюють з 
програмою навчальної дисципліни та переліком питань, які виносяться на 
підсумкове оцінювання. В такому випадку здобувачу дається 10 робочих 
днів для підготовки до атестації

• за відсутності оцінки у документі (сертифікаті, свідоцтві тощо) комісія, в 
обов’язковому порядку, призначає тестовий контроль на основі якого 
виставляє підсумкову оцінку

• підсумкова оцінка виставляється за національною шкалою, яка 
переводиться у 200-бальну шкалу, згідно з критеріями оцінювання. Якщо 
здобувач на третьому рівні вищої освіти ступеня доктора філософії (доктора 
наук) отримав менше 140 балів, то йому не зараховують результати 
навчання у неформальній або інформальній освіті

• за підсумками роботи комісія формує атестаційний лист (додаток 2), у якому 
міститься висновок про зарахування чи не зарахування відповідної 
дисципліни.

3.6. При перезарахуванні навчальної дисципліни відповідно з рішенням 
комісії до індивідуального плану здобувача вищої освіти на третьому рівні 
ступеня доктора філософії (доктора наук) вносяться: назва дисципліни, 
загальна кількість годин/кредитів, оцінка та підстава щодо перезарахування 
дисципліни (номер протоколу). Здобувач звільняється від вивчення 
перезарахованої дисципліни у наступному семестрі.

3.7. 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.

3.8. Для освітньої академічної мобільності обов’язковим є їх відображення 
в додатку до диплома, форми та змісту академічної довідки або інших 
аналогічних документів, де зазначаються результати академічної мобільності.



4Л. Положення набирає чинності з моменту його затвердження.

4.2. Усі зміни та доповнення або нова редакція Положення затверджуються 
рішенням Вченої ради та вводяться в дію наказом ректора Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького.

4.3. При затвердженні нової редакції Положення, попереднє втрачає 
чинність.

Проректор з наукової роботи 
д-р мед. наук, професор Андрій НАКОНЕЧНИЙ

Юрисконсульт Оксана П’ЯНІКОВА



Заява

Про визнання результатів навчання у неформальній та інформальній освіті.

Прізвище, ім’я, по батькові

Мета звернення:

Предмет, на який претендує здобувач

Відомості про здобуті результати навчання:

Прізвище, ініціали здобувача
(підпис)



Атестаційний лист

1. Підстави для розгляду питання про визнання результатів навчання у 
неформальній та інформальній освіті:________________________________

(сертифікати, свідоцтва,дипломи тощо, які підтверджують результати навчання)

ПІБ здобувача____________________

Г алузь знань______________________

Спеціальність_____________________

2. Склад комісії з атестації здобувача

3. Дата проведення атестації

4. Атестація здобувача:

Дисципліна К редити Оцінка

5. Рішення комісії:

Завідувач аспірантури та докторантури________
(підпис)

Проректор з наукової роботи_________________
(підпис)


