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ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕФОРМАЛЬНОГО ТА
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СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
О. І. Кошева, студентка спеціальності Фінанси, банківська
справа та страхування, група ФБСС б-11
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Сьогодні освіта України зазнала кардинальних змін у зв‟язку
із переходом на дистанційну форму навчання в умовах пандемії
COVID-19 та воєнного стану. Це формує нові стимули для учасників освітнього процесу шукати та пропонувати нові можливості до розвитку знань студентів. Саме зарахування результатів
навчання, здобутих у межах неформальної та/або інформальної
освіти, є одним із напрямів соціальної підтримки студентів
закладами вищої освіти у воєнний час.
Міністерство освіти і науки України розробило Порядок
визнання у вищій і фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної
освіти № 130 від 08.02.2022 р. [1]. Згідно з даним документом
визнання закладом освіти результатів неформального та/або
інформального навчання особи – це комплекс процедур, що
встановлюють їх відповідність результатам навчання, передбачених відповідною освітньою програмою (результатам навчання
певних освітніх компонентів або програмних результатів на– © ПУЕТ –
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вчання), або певному рівню освіти, за підсумка чого приймається рішення про можливість зарахування особі певних освітніх компонентів (складових освітніх компонентів) відповідної
освітньої програми (у т. ч. у рамках її вибіркової складової).
До процедур визнання результатів навчання, отриманих
шляхом неформальної та/або інформальної освіти, у закладах
вищої освіти є:
1) подання особою (заявником) заяви щодо визнання до ЗВО,
декларації про попереднє навчання та додаткові документи, які
підтверджують наведену в декларації про попереднє навчання
інформацію (за наявності) та їх розгляд протягом 10 робочих
днів для прийняття про прийняття заяви чи відмову;
2) ідентифікація задекларованих у письмовій формі особою
результатів неформального та/або інформального навчання, які
підлягають оцінюванню закладом. Якщо у ЗВО немає підстав
щодо підтвердження отриманих результатів, то заявнику повертається заява без подальшого розгляду із зазначенням підстав
прийняття такого рішення. Обов‟язковою умовою визнання результатів неформального та/або інформального навчання в рамках вибіркової освітньої компоненти є відповідність цих результатів навчання рівню освіти, на якому реалізується освітня
програма;
3) оцінювання задекларованих результатів навчання особи;
4) прийняття рішення про визнання та зарахування особі
відповідних освітніх компонентів або їх складових, або відмову
у визнанні.
Сьогодні для студентів з України розширилися безкоштовні
можливості вивчення різноманітних онлайн-курсів як з мовної,
так і фахової підготовки. Найбільш відомими майданчиками для
навчання та самоосвіти є такі:
LingoHut, Babbel, Drops, Mondly, Busuu, UTalk, Obywatelki,
Tutlo – платформа, де є можливість вивчати мови різних країн
світу;
Prometheus – українська освітня платформа, де відкрито
доступ до понад 100 безкоштовних онлайн-курсів;
Khan Academy – освітня платформа, яка надає доступ до
декількох тисяч безкоштовних мікролекцій з фінансів, економіки, математики, фізики, хімії, історії, біології, мистецтва,
комп‟ютерних наук тощо;
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EdEra – українська студія онлайн-освіти з безкоштовними
курсами, інтерактивними підручниками та спецпроєктами для
всіх: від школярів та вчителів до юристів чи економістів;
Campster – інтерактивна платформа, що пропонує курси на
теми програмування, вивчення мов, бізнесу, копірайтингу,
інтернет-маркетингу, тайм-менеджменту тощо;
Projector Humanitarium – соціогуманітарний факультет
Projector Institute відкрив доступ до 12 відеокурсів про філософію, соціологію, рекламу літературу тощо.
Отже, сьогодні важливо шукати нові шляхи отримання бажаних знань, бо саме такий вид здобуття освіти може стати основою формування додаткових компетентності сучасного фахівця,
що формуються в межах обраної ним освітньої програми,
особливо у воєнний час.
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Nowadays translation of world-famous comics into Ukrainian is
rather actual. In addition, in Ukraine this genre gained such popularity that domestic comics started to appear. There is a stereotype
that the translation of comics is rather easy. However, there are many
pitfalls, which prove that it is not so. Unlike the fiction literature,
comics provide information through illustrations. They are also full
of striking phrases that need to be properly adapted to convey their
meaning to the Ukrainian reader.
– © ПУЕТ –
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