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МОЖЛИВОСТІ ПОЄДНАННЯ ЗДОБУВАЧАМИ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 
ФОРМАЛЬНОЇ, НЕФОРМАЛЬНОЇ  
ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
Представлено матеріали щодо можливості поєднання здобува-

чами вищої освіти формальної, неформальної та інформальної 
освіти (на основі кейс-методу). Подано результати, що характеризу-
ють кейс Житомирського державного університету імені Івана Фра-
нка. Проаналізовано та визначено пріоритети здобувачів вищої 
освіти щодо платформ онлайн-освіти (Prometheus, студії онлайн-
освіти ЕDERA, онлайн-платформа з цифрової грамотності "Дія. Циф-
рова освіта") та форм неформальної освіти (дистанційні курси, тре-
нінги, семінари та майстер-класи). 

Ключові слова: неформальна освіта, освітня діяльність, перезара-
хування результатів навчання, здобувачі вищої освіти. 

 
Аналіз нормативно-правових актів у сфері вищої освіти щодо 

забезпечення якості вищої освіти показав визнання основних 
видів освіти впродовж життя та їх підтримку державою. Відпо-
відно до Закону України "Про освіту" (ст. 8): "Особа реалізує 
своє право на освіту впродовж життя шляхом формальної, не-
формальної та інформальної освіти. Держава визнає ці види 
освіти, створює умови для розвитку суб'єктів освітньої діяльно-
сті, що надають відповідні освітні послуги, а також заохочує до 
здобуття освіти всіх видів", (ст. 1): "Освітня діяльність – діяль-
ність суб'єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, 
забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній 
та/або неформальній освіті" (Про освіту, 2017). 
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Можливості отримання неформальної та інформальної освіти 
в університеті забезпечено через: 
 укладення договорів про співпрацю та безкоштовний доступ 

до платформ MOOC (зокрема, безкоштовний доступ до платфо-
рми Coursera організовано з квітня 2020 р.); 
 нормативне забезпечення визнання результатів неформаль-

ної та інформальної освіти ("Тимчасове положення про організа-
цію освітнього процесу в Житомирському державному універси-
теті імені Івана Франка"). 

У Житомирському державному університеті імені Івана Фра-
нка можливість поєднання здобувачем вищої освіти формальної, 
неформальної та інформальної освіти відбувається під час фор-
мування його індивідуальної освітньої траєкторії, яка реалізу-
ється через індивідуальний навчальний план. Відповідно до 
"Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в 
Житомирському державному університеті імені Івана Франка" 
для забезпечення права здобувача на освіту впродовж життя, 
шляхом поєднання формальної, неформальної та інформальної 
освіти, результати навчання, здобуті здобувачем шляхом нефор-
мальної та/або інформальної освіти можуть бути зараховані як 
одна із форм поточного контролю. Обговорення кожного резуль-
тату, що отриманий здобувачем під час неформального та/або ін-
формального навчання, обов'язково відбувається на засіданні ка-
федри, яка відповідає за реалізацію освітньої програми. Лише пі-
сля обговорення та погодження завідувачем кафедри й гарантом 
освітньої програми можливе зарахування здобувачу вищої освіти 
результатів, що він отримав у неформальній освіті як однієї із 
форм поточного контролю (Тимчасове положення, 2021). 

Аналіз звернень здобувачів вищої освіти в 2021/22 н. р. щодо 
перезарахування результатів, які він отримав у неформальній 
освіті як однієї із форм поточного контролю, показав найбільшу 
активність здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти освітньої програми "Середня освіта (Інформатика)" та 
"Професійна освіта (Цифрові технології)". Серед здобувачів дру-
гого (магістерського) рівня вищої освіти активно представляли 
свої результати, здобуті в неформальній освіті, студенти освітніх 
програм "Середня освіта (Мова і література (німецька та англій-
ська))" та "Початкова освіта та англійська мова" (рис. 1). 
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Рис. 1. Аналіз звернень здобувачів вищої освіти університету 

щодо перезарахування результатів, що вони отримали  
в неформальній освіті (2021/22 н. р.) 

 
Серед навчальних дисциплін, з яких здобувачі вищої освіти 

претендували на перезарахування результатів, які вони отримали 
в неформальній освіті (як однієї із форм поточного контролю), 
найпопулярнішими були "Web-технології та web-дизайн" (8 % 
від загальної кількості звернень в університеті), "Технології ство-
рення дистанційного курсу" (8 %), "Програмування та підтримка 
Web-застосувань" (7 %), "Технології E-LEARNING" (7 %), "Ди-
дактика, організація і управління в початковій школі" (6 %), "Ос-
нови наукових досліджень" (6 %), "Методи оптимізації та дослі-
дження операцій" (5 %), "Цифрові технології в навчальному про-
цесі" (4 %), "Вибрані питання комп'ютерної інженерії" (4 %). 

Крім перезарахування результатів, що здобуті в неформальній 
освіті як однієї із форм поточного контролю з навчальної дисци-
пліни, здобувач університету може будувати власну траєкторію 
навчання з можливістю поєднання формальної, неформальної та 
інформальної освіти при написанні кваліфікаційних (дипломних) 
робіт, курсових робіт і проходження практики (врахування отри-
маних знань у неформальній освіті при виборі теми курсової/ква-
ліфікаційної/дипломної роботи, виборі бази практики тощо) 
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(рис. 2). Зокрема, при проходженні виробничої готельної прак-
тики трьом здобувачам університету (освітня програма "Го-
тельно-ресторанна справа) перезараховано результати неформа-
льної освіти, які були отримані при стажуванні, відповідно до 
програми Навчально-орієнтаційний проєкт EUROEST "Базовий 
курс італійської кухні" (сертифікат асоціації U.C.M. – Italy "Сере-
дземноморський союз шеф-кухарів – Italy" (Фоджа, Італія)).  
 

 
Рис. 2. Аналіз звернень здобувачів вищої освіти університету  

щодо врахування результатів, які вони отримали  
в неформальній освіті при виборі теми курсової/дипломної 

роботи/бази практики (2021/22 н. р.) 
 

Можливість поєднання здобувачами вищої освіти третього 
(освітньо-наукового) рівня формальної, неформальної та інфор-
мальної освіти відбувається також під час формування їх індиві-
дуальної освітньої траєкторії, яка реалізується через вибір теми 
дисертаційного дослідження, формування індивідуального плану 
роботи аспіранта. Крім того, відповідно до "Положення про по-
рядок перезарахування освітніх компонент та визначення акаде-
мічної різниці в Житомирському державному університеті імені 
Івана Франка" аспірантам, які підтвердять рівень знання 
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іноземної мови відповідними сертифікатами, можуть бути зара-
ховані відповідні кредити освітньо-наукової програми підгото-
вки як такі, що виконані у повному обсязі, а обсяг кредитів на 
мовну підготовку може бути використаний на здобуття інших 
компетенцій за погодженням з науковим керівником. При прове-
денні "Опитування щодо задоволеності неформальним навчан-
ням" здобувачів вищої освіти всіх рівнів на запитання "Чи був у 
Вас досвід отримання неформальної освіти?" (1 – не було, 5 – ча-
сто) відповіді аспірантів розподілились наступним чином: 5 – 
30,4 %, 4 – 30,9 %, 3 – 20,8 %, 2 – 11,2 %, 1 – 6,8 %. У цілому по 
університету за результатами опитування 21,1 % здобувачів "5 – 
часто" беруть участь у заходах неформальної освіти, при цьому 
найбільш ефективними вважають дистанційні курси, тренінги, 
семінари та майстер-класи (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Результати за питанням опитувальника 

"У яких формах неформальної освіти Ви брали участь?" 
 

Серед платформ онлайн-освіти здобувачі університету нада-
вали перевагу платформі Prometheus – 51 %, студії онлайн-освіти 
ЕDERA – 16 %, онлайн-платформі з цифрової грамотності "Дія. 
Цифрова освіта" – 12 %. Дещо меншою популярністю 
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користувались освітній проєкт "На Урок", Coursera, компанія 
Campster, Cisco, Testprovider, онлайн-вебінари та онлайн-курси за-
кладів освіти/установ/організацій України – від 1 до 5 %. 

Таким чином, провідною тенденцією сьогодення є рух до збли-
ження та взаємодоповнення формальної і неформальної освіти. Ро-
зширення застосування неформальної освіти в закладах вищої 
освіти може бути корисним у розрізі розвитку громадської актив-
ності та лідерства, можливості гнучко та швидко реагувати на по-
треби ринку праці та послуг, задоволення вимоги здобувачів вищої 
освіти та роботодавців, зростання мотивації здобувачів вищої 
освіти, їх особистісної зацікавленості, можливості самовдоскона-
лення та підвищення самооцінки, можливості самостійного вибору 
часу, місця, тривалості навчання тощо. Поряд із цим потребують 
детального наукового дослідження механізми взаємодії формаль-
ної, неформальної та інформальної освіти (Павлик, 2017). Така вза-
ємодія є прогресивним кроком у реформуванні системи освіти та 
наданні широкого спектру прав особам при здобутті освіти. 
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