
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НЕФОРМАЛЬНА

ТА ІНФОРМАЛЬНА 
ОСВІТА В ЛТЕУ



Що ж таке неформальна та інформальна

освіта?

Формальна 
освіта

Неформальна 
освіта

Інформальна
освіта

навчання в Університеті

є додатковою та (або) альтернативною 
до формальної освіти

індивідуальна пізнавальна діяльність

не регламентується місцем, терміном, 
формою, атестацією

курси, семінари, майстер-класи, тощо

спілкування, читання, відвідування 

установ культури, подорожі, ЗМІ тощо

реалізується за рахунок власної активності 

в культурно-освітньому середовищ



збагачує та розширює

можливості  формальної 

освіти (за акредитованими

освітніми програмами)

забезпечує право кожного на 

визначення власного шляху 

навчання та на власний

розвиток шляхом 

формування індивідуальної

траєкторії

Неформальна та інформальна освіта: 
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Здобувач вищої освіти звертається з заявою до директора інституту

(декана факультету) з клопотанням про визнання результатів

навчання, отриманих у неформальні (інформальній) освіті

Предметна комісія розглядає надані документи, проводить співбесіду із

здобувачем та перезараховує результати навчання, отримані у

неформальній (інформальній) освіті або призначає контрольний захід

Процедура визнання в Університеті результатів навчання, 
отриманих у неформальній освіті

Заява
До заяви додаються документи, які підтверджують ті вміння, які
здобувач отримав під час навчання

Для подальшого розгляду заяви створюється предметна комісія у складі:

директора інституту (декана факультету); гаранта ОПП за якою

навчається здобувач; науково-педагогічного працівника, який викладає

дисципліну, що пропонується для перезарахування

Створення 
предметної 

комісії Склад предметної комісії затверджується наказом ректора
Університету

Розгляд заяви
та співбесіда При перезарахуванні за результатами співбесіди виставляється та

підсумкова оцінка, що зазначена у документі, що підтверджує участь
здобувача у заході неформальної освіти

04 Підсумкове 
оцінювання

Ознайомлення з програмою навчальної дисципліни, критеріями оцінювання та 

засобами вимірювання знань, що виносяться на підсумкове оцінювання та 

правилами оскарження результатів

05

Визнання
Прийняття рішення про повне або часткове визнання результатів навчання,

отриманих у неформальній (інформальній) освіті
У разі негативного висновку здобувач має право звернутися з заявою
про апеляцією до ректора Університету



УВАГА !
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Визнання результатів навчання, отриманих 

у неформальній освіті здійснюється на 

добровільній основі та передбачає 

підтвердження того, що здобувач досяг 

результатів навчання, передбачених ОПП, 

за якою навчається
ОСНОВНІ 
ПРАВИЛА 

ВИЗНАННЯ 
РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАВЧАННЯ, 

ОТРИМАНИХ 
У 

НЕФОРМАЛЬНІЙ
ОСВІТІ
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Визнання результатів навчання, отриманих

у неформальній освіті дозволяється для 

навчальних дисциплін, викладання яких за 

навчальним планом ОПП починається з 

другого семестру

Визнанню можуть підлягати результати 

навчання, отримані у неформальній освіті, 

що за тематикою, обсягом вивчення та 

змістом відповідають як навчальній 

дисципліні в цілому, так і її окремому 

розділу, темі (темам), ІНДЗ (курсовій 

роботі, курсовому проєкту, контрольній 

роботі тощо), які передбачені робочою 

програмою (силабусом) даної навчальної 

дисципліни

Право на визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті 

поширюється на здобувачів усіх рівнів 

вищої освіти

Визнання результатів навчання у 

неформальній (інформальній) освіті 

розповсюджується лише на обов’язкові 

навчальні дисципліни навчального плану 

ОПП

Визнання результатів навчання, отриманих у 

неформальній освіті відбувається у семестрі, 

що передує семестру початку вивчення 

навчальної дисципліни, враховуючи 

ймовірність непідтвердження здобувачем 

результатів такого навчання

Університет може визнати результати , 

отримані у неформальній освіті обсягом, що, 

як правило, не перевищує 10 % від

загального обсягу кредитів передбачених

ОПП, але не більше 6 кредитів на ОР 

бакалавр та не більше 5 кредитів на ОР 

магістр та освітньо-науковому РВО в межах 

навчального року



Основними напрямками роботи Університету у 
впровадженні неформальної освіти:

Розроблено та введено в дію 

Положення про порядок визнання

результатів навчання, отриманих у 

неформальній освіті у Львівському

торговельно-економічному

університеті

Розвиток власних програм

неформальної освіти через 

•проведення сертифікованих

освітніх семінарів, тренінгів, 

курсів тощо

Заохочення здобувачів вищої

освіти до навчання через 

визнання результатів

неформальної та інформальної

освіти




