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ПЕРЕДМОВА 

1. Процедура розроблена відділом аспірантури та докторантури. 

2. Затверджується ректором ХДМА. 

3. Вводиться в дію з моменту затвердження. 

4. Періодична перевірка Процедури проводиться з інтервалом, що не 

перевищує 12 місяців. 

5. Зміни до Процедури розробляються за результатами застосування її 

на практиці в ХДМА або при зміні вимог нормативних документів, на 

підставі яких розроблено Процедуру. 

 

1. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1. Ця Процедура (надалі - Процедура) регламентує порядок та 

процедуру визнання результатів навчання, отриманих здобувачами третього 

освітньо-наукового рівня у неформальній освіті. 

1.2. Ця процедура є внутрішнім нормативним документом ХДМА, але 

може бути надана на перевірку, огляд, ознайомлення (в тому числі із зняттям 

відповідних копій) іншим підприємствам, установам, організаціям, державним 

органам, органам місцевого самоврядування та аудиторам з сертифікації 

якості, лише у встановленому законодавством порядку.  

1.3. Це Положення поширюється на всіх співробітників відділів та кафедр 

ХДМА, які задіяні в процесі підготовки здобувачів освіти на третьому 

освітньо-науковому рівні в ХДМА, а також відповідальних за якість в 

академії. 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Дана Документована процедура розроблена з урахуванням вимог 

наступних нормативних документів: 

 ДСТУ ISO 9001:2015; 

 Настанова з якості ХДМА; 

 Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (ESG); 

 Закон України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 р.,  

 Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р. (зі 

змінами); 
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 Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 977 «Про 

затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»; 

 Методичні рекомендації для експертів національного агентства щодо 

застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми, затверджені 

Рішенням національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

Протокол від 29 серпня 2019 р. № 9; 

 Рекомендації для експертів Національного агентства стосовно 

акредитації освітніх програм третього рівня вищої освіти (додаток до 

«Методичних рекомендацій для експертів Національного агентства щодо 

застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми»); 

 

3. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 

В даній Процедурі використовуються терміни, визначення та скорочення, 

наведені у нормативних документах, на підставі яких розроблена Процедура. 

Терміни та визначення: 

Доктор філософії - це освітній і водночас перший науковий ступінь, що 

здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. 

Формальна освіта - освіта, яка здобувається за освітніми програмами 

відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, 

спеціальностей і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених 

стандартами освіти / освітніми програмами результатів навчання відповідного 

рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою; 

Неформальна освіта - 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.  

Результати навчання - результати навчання - знання, уміння, навички, 

способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна 

ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна 

продемонструвати після завершення освітньої програми (програмні результати 

навчання) або окремих освітніх компонентів.  

Скорочення: 

ЗВО – заклад вищої освіти. 

ХДМА – Херсонська державна морська академія  

СМЯ – система менеджменту якості 
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ОНП – освітньо-наукова програма 

 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ОТРИМАНИХ У 

НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ 

4.1. Право на визнання результатів навчання у неформальній освіті 

поширюється на здобувачів усіх рівнів вищої освіти, включаючи здобувачів 

ступеня доктора філософії. 

4.2. Визнання результатів навчання у неформальній освіті 

дозволяється для освітніх компонентів, які починають опановуватися з 

другого семестру. При цьому визнання результатів проводиться у семестрі, 

який передує семестру, у якому згідно з навчальним планом конкретної 

освітньо-наукової програми передбачено вивчення компонента, що 

перезараховується. Дане обмеження зроблено з урахуванням ймовірності 

здобувача ступеня доктора філософії не підтвердити свої результати навчання 

у неформальній освіті. 

4.3. Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті 

розповсюджується як на обов’язкові, так і на вибіркові освітні компоненти 

ОНП. 

4.4. Не здійснюється визнання результатів навчання отриманих у 

неформальній освіті, які здобуті до початку навчання на третьому рівні вищої 

освіти або здобуті у період формального навчання на попередньому рівні 

вищої освіти. 

4.5. Академія може визнати результати навчання у неформальній освіті 

для здобувачів доктора філософії в обсязі не більше 10% від загального обсягу 

конкретної ОНП. 

 

5. ПРОЦЕДУРА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, 

ОТРИМАНИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ 

 

5.1. Визнання результатів навчання набутих у неформальній освіті 

передбачає такі обов’язкові етапи: 

5.1.1. Здобувач ступеня доктора філософії звертається із заявою на 

ім’я ректора ХДМА з проханням про визнання результатів навчання у 

неформальній освіті. До заяви додаються документи (сертифікати, свідоцтва, 

академічні довідки тощо), які підтверджують ті результати навчання, про 

отримання яких заявив здобувач. 
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5.1.2. Розпорядженням проректора з науково-педагогічної роботи 

створюється комісія, яка визначає можливість та форми визнання результатів 

навчання, набутих у неформальній освіті. До комісії входять завідувач 

аспірантури та докторантури, завідувач випускової кафедри, гарант освітньо-

наукової програми, на якій навчається здобувач, провідні науково-педагогічні 

працівники, які здійснюють реалізацію відповідного освітнього компонента, 

що пропонуються до перезарахування на основі визнання результатів 

навчання у неформальній освіті. 

5.1.3. Процедура проведення визнання результатів навчання 

набутих у неформальній освіті: 

- комісія розглядає надані здобувачем документи, проводить із ним 

співбесіду та за можливості перезараховує результати навчання; 

- у разі, якщо комісія вважає за необхідне провести атестацію, вона 

визначає методи і засоби діагностики результатів навчання та ознайомлює 

здобувача з робочою програмою (силабусом) навчальної дисципліни і 

переліком питань, які виносяться на атестацію. Також здобувача 

ознайомлюють із критеріями оцінювання та правилами оскарження 

результатів. Для підготовки до атестації здобувачеві дається 10 робочих днів. 

Атестація проводиться у формі екзамену. Оцінювання результатів атестації 

здійснюється на основі унормованих ХДМА шкали і критеріїв оцінювання. У 

разі отримання здобувачем за результатами атестації менше 60 балів, 

результати навчання, отримані ним у неформальній освіті, йому не 

зараховуються; 

- за підсумками роботи комісія формує протокол, у якому міститься 

висновок про зарахування чи не зарахування відповідного освітнього 

компоненту. 

5.2. При перезарахуванні освітнього компонента відповідно до рішення 

комісії у навчальній документації (індивідуальному плані виконання освітньо-

наукової програми доктора філософії, заліковій книжці аспіранта і відомості 

обліку успішності) головою комісії робляться відповідні записи: назва 

освітнього компонента, загальна кількість годин / кредитів, оцінка та підстава 

щодо перезарахування (номер і дата протоколу засідання комісії). Здобувач 

звільняється від опанування перезарахованого компонента у наступному 

семестрі. До особової справи здобувача долучаються його заява та надані 

документи, копія розпорядження проректора з науково-педагогічної роботи, 

протокол засідання комісії. 
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АРКУШ РОЗСИЛКИ 

№ Назва підрозділу Посада, 

прізвище, ім’я, 

по батькові 

№ примірника 

1. Відділ забезпечення якості 

освіти 

 Контрольний 

2. Відділ аспірантури та 

докторантури  
 Врахований №1 

3. Кафедра транспортних 

технологій та механічної 

інженерії 

 Врахований №2 

4. Кафедра експлуатації 

суднового електрообладнання 

та засобів автоматики  

 Врахований №3 

5. Кафедра експлуатації 

суднових енергетичних 

установок  

 Врахований №4 
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АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

ПОСАДА Прізвище, ім’я, 

по батькові  

ДАТА ПІДПИС 
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АРКУШ ПЕРІОДИЧНОГО ОБЛІКУ 

Номер 

зміни 

Дата Сторінки зі змінами Перелік змінених 

пунктів 
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АРКУШ ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК 

№ Дата 

перевірки 

Посада аудитора 

(перевіряючого) 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Зміст зауваження (чи 

відсутність 

зауважень) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


