Шаблон за версією 01.
Затверджено наказом
№ 0077-І від 29.01.2020 р.

Здобувача ступеню вищої освіти _______________________
бакалавр, магістр або доктор філософії

групи _____________
абревіатура групи

____________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої освіти

ОСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ
Прошу перезарахувати результати навчання, отримані у неформальній освіті.
Розділ І. Загальні відомості 1)

Результати навчання отримані мною під час ___________________________________
(вивчення он-лайн або очного курсу,

________________________________________________________________________________
у т.ч. курсу іноземної мови; участі у програмі неакадемічних обмінів; участі у конференції, конкурсі, олімпіаді, тренінгу, семінарі,

________________________________________________________________________________
майстер-класі, бізнес-школі; стажуванні тощо)

Документ, що підтверджує результат участі здобувача у заході неформальної освіти
(додається)
________________________________________________________________________________
(свідоцтво, диплом, сертифікат тощо)

______________________________________________________________________________ .
(найменування закладу (підприємства, установи, організації), що видав документ)

____________________

_________________

(прізвище та ініціали заявника)

(підпис)

Дата подання освітньої декларації:

_________________

Розділ ІІ. Результати атестації здобувача вищої освіти 2)
Комісія у складі:
голова:

___________________________________________________________________ ;

члени: –

___________________________________________________________________ ;

(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада голови комісії)
(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада члена комісії)

–

____________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада члена комісії)

на підставі наданих здобувачем вищої освіти матеріалів та співбесіди з ним визначила,
що в результаті участі у зазначеному вище заході неформальної освіти здобувачем
досягнуті наступні результати навчання:

1)
2)

Заповнюється здобувачем вищої освіти
Заповнюється комісією.

№

Результати навчання

Вищезазначені результати навчання _________________________________________
(зазначити – відповідають або не відповідають)

освітній програмі, за якою навчається здобувач вищої освіти.
Комісія прийняла рішення про
неформальної освіти на таких умовах:

№

Назва освітнього компоненту (дисципліни,
курсової роботи (проєкту) тощо) 3)

перезарахування

результатів

Номера змістовних
модулів, розділів та тем
компонента 4), що
перезараховуються

навчання

Обсяг в кредитах ЄКТС/
оцінка (національною
шкалою (100 або 200
бальною шкалою
університету)) 5)

Дата____________
Підписи членів комісії:

Голова комісії:

______________

Члени комісії:

_______________
_______________

Рішення комісії затверджую:
__________________

______________________________

(директор/декан/завідувач)

(абревіатура інституту/факультету/відділу)

__________ ____________
(підпис)

ім’я, прізвище

Наводиться згідно з освітньою програмою.
Якщо перезараховується освітній компонент в цілому, зазначати «у повному обсязі».
5)
Приклад: 5 кредитів / відмінно (92). Обсяг навчального навантаження здобувача визначається згідно робочої
програми (силабусу) освітнього компонента. Підсумкова оцінка зазначається згідно документа здобувача, що
підтверджує участь у заході неформальної освіти. Комісія має право визначати підсумкову оцінку за її
відсутності в документі, ініціювати та проводити підтвердження підсумкової оцінки з використанням
тестування, екзамену, дискусії, співбесіди тощо.
3)
4)

