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Про визнання результатів, отриманих у неформальній освіті  
 

Відповідно до Положення про порядок визнання в комунальному закладі вищої 

освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної 

ради результатів навчання, отриманих у неформальній освіті відбувається:  

- визнання результатів навчання у неформальній освіти дозволяється для дисциплін, 

які починають викладатися з другого семестру. При цьому визнання результатів 

проводиться у семестрі, який передує семестру, у якому згідно з навчальним планом 

конкретної освітньої програми (надалі ОП) передбачено вивчення певної дисципліни; 

- визнання результатів навчання у неформальній освіті розповсюджується лише на 

обов’язкові дисципліни ОП в обсязі не більше 10% від загального обсягу по конкретній ОП. 

  Для визнання результатів здобувач вищої освіти звертається із заявою до ректора 

академії з проханням про визнання результатів навчання у неформальні освіті. До заяви 

додаються будь-які документи (сертифікати, свідоцтва, каталоги виставок або пленерів, 

договори про навчання, практику тощо), які підтверджують ті компетентності, які здобувач 

отримав під час навчання, після чого створюється предметна комісія у складі завідувача 

кафедри, гаранта освітньої програми, на якій навчається здобувач, науково-педагогічних 

працівників, які викладають дисципліни. Предметна комісія визначає метод оцінювання 

результатів навчання відповідно до навчального плану. Комісія розглядає надані 

документи, проводить співбесіду із здобувачем та/або перезараховує результати навчання, 

або призначає атестацію. 

Зарахування результатів неформальної освіти з нормативних навчальних дисциплін 

може бути проведено у разі повної або часткової відповідності назви курсу та навчальної 

дисципліни або модулю. У разі співпадіння загального обсягу годин (кредитів ЄКТС) та 

форми підсумкового контролю з дисципліни, відповідності компетентностей та програмних 

результатів навчання з дисципліни, але не співпадіння назви курсу неформальної освіти та 

навчальної дисципліни, предметна комісія вирішує можливість зарахування. 

Не беруть до уваги результати неформального навчання та не присвоюють кредити 

з дисциплін, що не відповідають вимогам відповідної освітньо-професійної програми щодо 

формування запланованих компетентностей. 

Можуть бути зараховані результати навчання, отримані у неформальній освіті у 

вигляді окремих модулів та тем для ОПП: 

Графічний дизайн – в рамках нормативних навчальних дисциплін: Історія 

української державності та культури, Українська мова (за професійним спрямуванням), 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Філософія, Основи екології і безпеки 

життєдіяльності (охорона праці), Інформаційні технології, системи та ресурси, Основи 

наукових досліджень, Історія мистецтва, Менеджмент і маркетинг в мистецтві, Історія 

дизайну та стилів, Технологія та матеріалознавство, Пластична анатомія, Рисунок, 
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Живопис, Композиція, Шрифти і типографіка, Формоутворення та макетування, Дизайн-

проектування, Комп’ютерний дизайн та графіка; 

Дизайн одягу – в рамках нормативних навчальних дисциплін: Історія української 

державності та культури, Українська мова (за професійним спрямуванням), Іноземна мова 

(за професійним спрямуванням), Філософія, Основи екології і безпеки життєдіяльності 

(охорона праці), Інформаційні технології, системи та ресурси, Основи наукових 

досліджень, Історія мистецтва, Менеджмент і маркетинг в мистецтві, Історія декоративно-

прикладного мистецтва та орнаментів, Історія дизайну та еволюція костюму і крою, 

Інноваційні технології у проектуванні одягу, Антропологія та ергономіка в одязі, Рисунок, 

Живопис та основи кольорознавства, Композиція, Формоутворення та робота в матеріалі, 

Художнє конструювання та моделювання, Дизайн-проектування одягу, Технологія та 

матеріалознавство швейних виробів; 

Перукарське мистецтво та декоративна косметика – в рамках нормативних 

навчальних дисциплін: Історія української державності та культури, Українська мова (за 

професійним спрямуванням), Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Філософія, 

Основи екології і безпеки життєдіяльності (охорона праці), Інформаційні технології, 

системи та ресурси, Основи наукових досліджень, Історія мистецтва, Менеджмент і 

маркетинг в мистецтві, Історія дизайну, костюму та зачіски, Комп'ютерне моделювання 

зачіски, Спеціальний рисунок та пластанатомія, Живопис та кольорознавство, Композиція 

та спецкомпозиція, Декоративна косметика та грим, Постиж, Моделювання та художнє 

оформлення зачіски, Матеріалознавство та технологія перукарських робі 

Декоративний живопис – в рамках нормативних навчальних дисциплін: Історія 

української державності та культури, Українська мова (за професійним спрямуванням), 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Філософія, Основи екології і безпеки 

життєдіяльності (охорона праці), Інформаційні технології, системи та ресурси, Основи 

наукових досліджень, Історія мистецтва, Менеджмент і маркетинг в мистецтві, Історія 

декоративно-прикладного мистецтва та орнаментів, Кольoрознавство, Технологія та 

матеріалознавство, Пластична анатомія, Рисунок, Живопис, Основи композиції, 

Скульптура, Композиція і проектування, Робота в матеріалі, Комп'ютерні технології та 

графіка. 

 

 

Завідувач кафедри дизайну                                         _____________  Н.В. Дерев’янко 

 

Секретар                                                                            ___________  О.В. Міхєєва 
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Ректору  

комунального закладу вищої освіти  

«Хортицька національна  

навчально-реабілітаційна академія»  

Запорізької обласної ради  

Нечипоренко В.В.  

студента/ки _____ курсу  

спеціальності «________________________»  

факультету мистецтва та дизайну  

Іванова Івана Івановича  

 

 

ЗАЯВА 
щодо визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті  

 

 

Прошу зарахувати мені результати навчання, отримані у неформальній освіті з 

дисципліни ________________________________  (зазначити назву навчальної дисципліни) 

на підставі   _________________________(зазначити назву курсів, пленеру, каталогу 

виставки, майстер-класів тощо) отриману в період з ___________ по ____________ .  

З Положенням про порядок визнання в комунальному закладі вищої освіти 

«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради 

результатів навчання, отриманих у неформальній освіті ознайомлений. 

До заяви додаю:  

  

_____________________________________________________(зазначити документ, 

який є підставою для визнання результатів, отриманих у неформальній освіті). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «____» _______________ 20___ р.                         _______________ (підпис)  

          

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Перший проректор                                                       ___________     ________________ 
(підпис)       (прізвище та ініціали)  

Декан                                                                            ___________    ________________ 
                                                                                             (підпис)          (прізвище та ініціали)  
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