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Діяльність університету щодо неформальної та 
інформальної освіти регулюється

Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників у Житомирському державному університеті імені
Івана Франка.

Рішеннями вченої ради університету щодо зарахування здобувачам
вищої освіти результатів отриманих в неформальній освіті як однієї із форм 
поточного контролю.

Організацію та координацію неформальної освіти в ЖДУ здійснює
навчально-методичний відділ і відділ міжнародних та регіональних зв’язків.



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

(ЗУ «Про освіту», ст.8)

Інформальна освіта

(самоосвіта) – це освіта, яка 
передбачає самоорганізоване

здобуття особою певних
компетентностей, зокрема під
час повсякденної діяльності, 

пов’язаної з професійною, 
громадською або іншою
діяльністю, родиною чи

дозвіллям

(ЗУ «Про освіту», ст. 8)



Здобувачам вищої освіти Житомирського державного університету імені
Івана Франка можуть бути зараховані результати неформальної освіти як 

одна із форм поточного контролю

Процедура 
зарахування:

здобувач вищої освіти прослуховує навчальні курси, семінари, 
майстер-класи, тренінги, вебінари, програми академічної мобільності, 
тощо;

отримує свідоцтво, сертифікат або інший документ, що
підтверджує успішне оволодіння матеріалом;

подає результати неформальної освіти на розгляд кафедри, яка 
відповідає за підготовку здобувачів вищої освіти відповідної освітньої
програми;

одержує витяг із протоколу засідання кафедри про зарахування
результатів як однієї із форм поточного контролю.

Визнання результатів навчання проводиться впродовж семестру 
вивчення навчальної дисципліни.



Науково-педагогічним працівникам результати неформальної
та інформальної освіти можуть бути зараховані як підвищення

кваліфікації

узяти участь у семінарах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах, у програмах
академічної мобільності тощо;

отримати документ, що посвідчує успішне оволодіння матеріалом;

подати звіт про результати неформальної та/або інформальної освіти для 
обговорення на засіданні кафедри;

підготувати клопотання та відповідний пакет документів на затвердження
навчально-методичною радою університету;

порушити клопотання перед вченою радою університету щодо визнання
результатів.

Зараховувати як підвищення кваліфікації можна не більше 30 годин (1 кредит) 
протягом навчального року

Необхідно:


