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ПОЛОЖЕННЯ  

про порядок визнання в Луганському державному університеті внутрішніх 

справ імені Е.О. Дідоренка результатів навчання, отриманих у 

неформальній освіті 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про порядок визнання в Луганському державному 

університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті (далі - ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка або 

Університет), розроблене відповідно до вимог Закону України «Про освіту», 

«Про вищу освіту».  

1.2. Положення розроблено з метою врегулювання порядку визнання 

результатів навчання здобувачів вищої освіти, отриманих у неформальній освіті. 

1.3.   Формальна освіта - це освіта, яка здобувається за освітніми програмами 

відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, 

спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти 

визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти 

та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою. 

1.4. 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. 

1.5. Неформальне навчання - додаткове інституційно організоване 

навчання, що не завершується наданням кваліфікації певного рівня (етапу, 

циклу) формальної освіти. 

1.6. До типів неформальної освіти відносять: 

- професійно спрямовані й загальнокультурні курси, курси підвищення 

кваліфікації, навчання в центрах освіти, участь у програмах академічної 

мобільності, стажування;  

-  короткотермінові курси, конференції, семінари, олімпіади, літні чи зимові 

школи, тренінги, майстер-класи тощо. 

1.7. Неформальна освіта учасників освітнього процесу може здійснюватися 

на підставі міжурядових угод про співробітництво в галузі освітніх програм та 

проєктів, угод про співробітництво між закладами вищої освіти України або їх 
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структурними підрозділами на підставі узгоджених навчальних планів, 

особистої ініціативи учасників освітнього процесу та інших механізмів.  

1.8. Результати навчання - знання, уміння, навички, способи мислення, 

погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, 

оцінити й виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення  

освітньої  програми  (програмні  результати  навчання)  або  опанування окремих 

навчальних дисциплін / освітніх компонентів. 

1.9. Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, 

передбачає собою формалізований процес визначення відповідності результатів 

навчання, отриманих у неформальній освіті, - програмним  результатам навчання 

(компетентностям), які формуються відповідним освітнім компонентом (його 

складовою) освітньої програми, за якою особа здобуває освіту.   

 

ІІ. ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ОТРИМАНИХ У  

НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ 

2.1. Право на визнання результатів навчання, отриманих у спосіб 

неформальної освіти поширюється на здобувачів усіх рівнів вищої освіти. 

2.2. Визнання результатів навчання, набутих у неформальній освіті, 

розповсюджується як на нормативні, так і на вибіркові навчальні 

дисципліни/освітні компоненти освітньої програми. 

2.3. Визнання результатів навчання в неформальній освіті дозволяється для 

навчальних дисциплін, які починають викладатися з другого семестру. При 

цьому визнання результатів проводиться в семестрі, який передує семестру, у 

якому згідно з навчальним планом конкретної освітньої програми передбачено 

вивчення дисципліни, що перезараховується, тобто до початку вивчення 

навчальних дисциплін. 

Результати участі в програмі академічної мобільності визнаються після її 

завершення. 

2.4. В результаті визнання результатів навчання в неформальній освіті 

зарахована може бути як навчальна дисципліна повністю, так і її складники 

(змістові модулі, окремі теми). 

2.5. Для визнання результатів навчання, набутих у неформальній освіті, 

здобувач вищої освіти звертається із заявою до декана факультету з проханням 

про визнання результатів навчання в неформальній освіті. До заяви можуть 

додаватися будь-які документи (сертифікати, свідоцтва, посилання, освітні 

програми тощо), які підтверджують ті результати навчання, які здобувач 

отримав.  

Документи (матеріали), що засвідчують набуття результатів навчання, 

видані на тимчасово окупованій території України або території держави-



агресора, не розглядаються під час визнання результатів навчання, набутих у 

неформальній освіті. 

2.6. За дорученням першого проректора створюється предметна комісія, 

яка визначає можливість визнання результатів навчання, набутих у 

неформальній освіті. До складу комісії входять: гарант освітньої програми, за 

якою навчається здобувач; наукові та науково-педагогічні працівники, які 

викладають навчальні дисципліни, що пропонується до перезарахування на 

основі визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.  

2.7. Предметна комісія розглядає надані документи, встановлює змістовну 

ідентичність результатів навчання програмним результатами навчання, 

визначеним освітньою (освітньо-професійною, освітньо-науковою) програмою 

(за потреби - робочою програмою однієї або кількох навчальних дисциплін) та з 

результатами навчання (компетентностями), передбаченими стандартом, 

проводить співбесіду зі здобувачем освіти та приймає рішення про 

перезарахування результатів навчання, або проведення підсумкового 

контрольного заходу, яке відображається в  протоколі.  

2.8.  Якщо комісія вважає за необхідне провести підсумковий контрольний 

захід, здобувача ознайомлюють з робочою програмою навчальної дисципліни та 

переліком питань, які виносяться на підсумкове оцінювання. У такому випадку 

здобувачу дається 10 робочих днів для підготовки до складання підсумкового 

контролю. Оцінка за результатами складання підсумкового контролю вноситься 

до відповідної відомості визнання результатів навчання, отриманих у 

неформальній освіті 

2.9. У разі наявності в робочій програмі навчальної дисциплін/освітнього 

компонента рекомендацій щодо можливості проходження визначеного онлайн 

курсу чи іншого елементу неформальної освіти, додаткове визнання результатів 

неформального навчання не потрібне. Семестровий та поточний контролі з 

відповідної дисципліни оцінюється науково-педагогічним працівником 

відповідно до системи оцінювання знань здобувачів вищої освіти в Луганському 

державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 

2.10.  При перезарахуванні навчальної дисципліни відповідно до рішення 

комісії до навчально-облікових документів здобувача освіти, вносяться: назва 

навчальної дисципліни, загальна кількість годин/кредитів, оцінка та підстава 

щодо перезарахування (номер протоколу). Здобувач звільняється від вивчення 

перезарахованої дисципліни в наступному семестрі. 

2.11. У разі зарахування лише окремого змістового модуля / модулів 

дисципліни, здобувач звільняється від виконання відповідних завдань, 

отримуючи за них максимальний бал відповідно до рейтингової системи 

оцінювання цієї навчальної дисципліни /освітнього компонента. 



2.12.  У разі негативного висновку комісії щодо визнання результатів 

навчання здобувач має право звернутися із заявою про апеляцією до ректора 

ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка з проханням переглянути оцінку, одержану під час 

підсумкового контролю. Відповідно до поданої заяви ректор створює своїм 

наказом апеляційну комісію, до складу якої входять перший проректор, 

начальник навчально-методичного відділу, науково-педагогічні працівники, які 

не входили до предметної комісії. 

Апеляційна комісія за результатами розгляду скарги приймає обґрунтоване 

рішення про повне або часткове задоволення скарги чи про залишення поданої 

скарги без задоволення.  

 

ІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

3.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження.  

3.2. У випадку внесення змін або доповнень у державні нормативно-правові 

документи, що регламентують питання цього Положення, відповідні пункти 

Положення втрачають свою чинність і вступають у дію внесені зміни. 

 

Начальник  

навчально-методичного відділу    Володимир ВЕРЕТЯННІКОВ 

 

 

ПОГОДЖЕНО:  

Перший проректор             Микола КАРЧЕВСЬКИЙ  
«___» _______ 2022 року  

 

 

Юрисконсульт 2 категорії  

відділення юридичного забезпечення                                       Наталія ЄМЕЦЬ  

«___» _______ 2022 року 

 

 

Декан факультету № 2                                                         Володимир БОНДАР 

«___» _______ 2022 року 

 

 

Декан факультету  

заочного та дистанційного навчання                                         Сергій ГАВРИК 

«___» _______ 2022 року 

 

 

 

 



Додаток 1  

до Положення про порядок визнання в ЛДУВС 

імені Е.О. Дідоренка результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті 

 

Деканові факультету 
____________________________________________ 

(номер та/або назва факультету) 

____________________________________________ 
(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ декана) 

 

 

____________________________________________ 
(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ заявника) 

здобувача вищої освіти ______ групи/взводу 
(номер) 

факультету ___________________________ 
(номер та/або назва факультету) 

  

  

 

ЗАЯВА 
 

Прошу визнати та перезарахувати результати навчання, набуті мною в 

неформальній освіті як результати семестрового контролю / поточного контролю 

за окремими змістовими модулями (залишити потрібне) з навчальної (них) 

дисципліни (н) “_______________________________________” 
                                                               (назва навчальної(них) дисципліни(н) 

(кількість годин: ___; кредитів ЄКТС: ___, оцінка за національною шкалою: 

_________________). 

Результати навчання отримані мною під час вивчення__________________ 

____________________________________________________________________. 
                                                                  (тип неформальної освіти) 

Копії документів, що підтверджують набуття відповідних результатів 

навчання, додаються: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 
 (назва та дата видачі документа, організація, яка видала документ, посилання на її сайт, назва курсу, та 

його обсяг, досягнуті результати навчання тощо) 

 

З порядком визнання та перезарахування результатів неформального 
навчання ознайомлений. 

                                                 __________________________               ______________________________________ 

(підпис)                                               (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

 

____.____.20____ р. 



Додаток 2 

до Положення про порядок визнання в ЛДУВС 

імені Е.О. Дідоренка результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті 
 

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА 

 

ПРОТОКОЛ № ____ від «___» ________20___ року 

засідання Предметної комісії з визнання результатів неформальної освіти, 

створеної за дорученням першого проректора №____ від ___.___.20___ року. 
 

Голова:_____________________________________________________________ 
(посада, вчений ступінь та звання, Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

Члени:______________________________________________________________ 
(посада, вчений ступінь та звання, Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

 ______________________________________________________________ 
(посада, вчений ступінь та звання, Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

 

РОЗГЛЯДАЛИ: визнання результатів навчання, набутих у неформальній 

освіті здобувачем вищої освіти _________________________________________ 
                                                                 (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

(______ групи/взводу факультету  _________________________). 
     (номер)                                                                         (номер та/або назва факультету)  

На розгляд Предметної комісії надані наступні документи: 

- заява здобувача щодо визнання результатів навчання, набутих у 

неформальній освіті як результат семестрового контролю результати 

семестрового контролю / поточного контролю за окремими змістовими 

модулями (залишити потрібне) з навчальної(них) дисципліни(н) 

____________________________________________________________________; 
(назва навчальної(них) дисципліни(н) 

- копії документів, що підтверджують набуття результатів навчання: 

1. _______________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________. 
(назва та дата видачі документа, організація, яка видала документ, посилання на її сайт, назва курсу, та 

його обсяг, досягнуті результати навчання тощо) 

 

 

РІШЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМІСІЇ: (Обрати потрібне) 

 

1. За результатами розгляду документів, які надав здобувач ______________, 
             (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 
що підтверджують набуття результатів навчання в неформальній освіті, 

встановити їх ПОВНУ ВІДПОВІДНІСТЬ із компетентностями, що формуються 

навчальною(ними) дисципліною(ми) / змістовим модулем (залишити потрібне) 

навчальної дисципліни «___________________________». 
                                                   (назва навчальної(них) дисципліни(н) 
1. ВИЗНАТИ результати, набуті під час неформального навчання як 

результати семестрового контролю / поточного контролю за окремими 



змістовими модулями (залишити потрібне) з навчальної (них) дисципліни (н) 

«_____________________________________» та виставити оцінку:  

− за національною шкалою: «____________________»;  
− за 100-бальною шкалою:   «____________________»;  
− за ECTS: « ______». 

 

1. За результатами розгляду документів, які надав здобувач ______________ 
             (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 
 що підтверджують набуття результатів навчання в неформальній освіті, 

встановити їх НЕВІДПОВІДНІСТЬ із компетентностями, що формуються 

навчальною(ними) дисципліною(ми) / змістовим модулем (залишити потрібне) 

навчальної(них) дисципліни(н) «_____________________________». 
                                                                          (назва навчальної(них) дисципліни(н) 

1. НЕ ВИЗНАТИ результати, набуті під час неформального навчання 

як результати семестрового контролю / поточного контролю за окремими 

змістовими модулями (залишити потрібне) з навчальної (них) дисципліни (н) 

«________________________». 
     (назва навчальної(них) дисципліни(н) 
 
 

1. За результатами розгляду документів, які надав здобувач ____________ 
             (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 
що підтверджують набуття результатів навчання в неформальній освіті, 

встановити їх ЧАСТКОВУ ВІДПОВІДНІСТЬ із компетентностями, що 

формуються навчальною(ними) дисципліною(ми) / змістовим модулем 

(залишити потрібне) навчальної дисципліни «___________________________». 
                                                                                                         (назва навчальної(них) дисципліни(н) 

2. ВИЗНАТИ результати, набуті під час неформального навчання як 

результати семестрового контролю / поточного контролю за окремими 

змістовими модулями (залишити потрібне) з навчальної(них) дисципліни(н) 

«_____________________________________». 
       (назва навчальної(них) дисципліни(н) 

3. Зарахувати складники робочої програми освітнього компонента з 

балами відповідно до системи оцінювання знань здобувачів вищої освіти та 

перезарахувати наступні оцінки:  

- тема № ___/ змістовий модуль № ___: _____ балів; 

- тема № ___/ змістовий модуль № ___: _____ балів. 

 

1. За результатами розгляду документів, які надав здобувач _____________ 
             (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 
що підтверджують набуття результатів навчання в неформальній освіті НЕМАЄ 

МОЖЛИВОСТІ ВСТАНОВИТИ ЇХ СТУПІНЬ ВІДПОВІДНОСТІ з 

компетентностями, що формуються навчальною(ними) дисципліною(ми) / 

змістовим модулем (залишити потрібне) навчальної(них) дисципліни (н) 

«_______________________________». 
              (назва навчальної(них) дисципліни(н) 

2. Призначити проведення «___»______________ 20___ року семестрового 



/ поточного контролю у вигляді екзамену/заліку/модулю (залишити потрібне) з 

навчальної(них) дисципліни(н) «______________________________________». 
                                                                                          (назва навчальної(них) дисципліни(н) 

 

 

Голова комісії:              ______________________        ______________________ 
                                                                                    (підпис)                                   (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

 

 

Члени комісії:             ______________________        _______________________ 
                                                                                     (підпис)                                   (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

 

 

 

 

З рішенням комісії ознайомлений: 
 

                                       ______________________        _______________________ 
                                                                                 (підпис)                                       (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

____.____.20____ р.  
 



Додаток 3 
до Положення про порядок визнання в ЛДУВС 
імені Е.О. Дідоренка результатів навчання, 
отриманих у неформальній освіті 

 
ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

ІМЕНІ Е. О. ДІДОРЕНКА 
 

ПРОТОКОЛ № ____ від «___» ________ 20___ року 
засідання Предметної комісії з визнання результатів неформальної освіти, 
створеної за дорученням першого проректора №____ від ___.___.20___ року. 
 

Голова:_____________________________________________________________ 
(посада, вчений ступінь та звання, Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

Члени:______________________________________________________________ 
(посада, вчений ступінь та звання, Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

 ______________________________________________________________ 
(посада, вчений ступінь та звання, Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

 
 

РОЗГЛЯДАЛИ: підсумковий / поточний контроль у вигляді 
екзамену/заліку/модулю (залишити потрібне)  з навчальної(них) дисципліни(н) 
«______________________________________________________» , проведений з  
                           (назва навчальної(них) дисципліни(н) 
метою визнання та перезарахування результатів навчання, набутих у 
неформальній освіті здобувачем вищої освіти _____________________________  

                                                                                     (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 
(______ групи/взводу факультету  _________________________). 
    (номер)                                                                           (номер та/або назва факультету)  

 
Питання білета та оцінка відповіді (у балах): 
1. ____________________________________________________ (___ б.); 

2. ____________________________________________________ (___ б.). 

  
РІШЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМІСІЇ: 
1. За результатами аналізу відповідей здобувача вищої освіти 

___________________________ на питання білета та виконання індивідуального 
(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

завдання (за наявності), ВИСТАВИТИ за підсумковий / поточний контроль 
(залишити потрібне) наступну оцінку:  

− за національною шкалою: «____________________»;  
− за 100-бальною шкалою:   «____________________»;  
− за ECTS: « ______». 

 
Голова комісії:              ______________________        ______________________ 
                                                                                    (підпис)                                        (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

 
Члени комісії:             ______________________        _______________________ 
                                                                                     (підпис)                                       (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

 

З рішенням комісії ознайомлений: 
                                       ______________________        _______________________ 
                                                                                     (підпис)                                       (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

____.____.20____ р.  



Додаток 4 

до Положення про порядок визнання в ЛДУВС 

імені Е.О. Дідоренка результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті 

 

Ректорові 

Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 

____________________________________ 

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

 

 
____________________________________________ 

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ заявника) 

здобувача вищої освіти ______ групи/взводу 
(номер) 

факультету ___________________________ 
(номер та/або назва факультету) 

 

ЗАЯВА 

Прошу переглянути достовірність рішення Предметної комісії щодо 

визнання результатів навчання, набутих мною в неформальній освіті, як 

результати семестрового контролю / поточного контролю (залишити потрібне) 

з навчальної (них) дисципліни (н) «______________________________». 
                                                                                   (назва навчальної(них) дисципліни(н) 
 

Документи, що подаються на розгляд Апеляційної комісії: 

- заява здобувача вищої освіти щодо визнання результатів навчання, 

набутих у неформальній освіті; 

- копії документів, що підтверджують набуття відповідних результатів 

навчання: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 
 (назва та дата видачі документа, організація, яка видала документ, посилання на її сайт, назва 

курсу, та його обсяг, досягнуті результати навчання тощо) 

- копія протоколу засідання Предметної комісії № __ від «__»_____20__ р.; 

- інші матеріали: _________________________________________________. 
 

 

                                                 __________________________               ______________________________________ 

                                                                      (підпис)                                              (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

 

____.____.20____ р. 

 



Додаток 5 

до Положення про порядок визнання в ЛДУВС 

імені Е.О. Дідоренка результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті 
 

 

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА 

 

ПРОТОКОЛ № ____ від «___» ________20___ року 
засідання Апеляційної комісії з визнання результатів неформальної освіти, 

створеної за наказом ректора №____ від ___.___.20___ року. 

 
Голова:_____________________________________________________________ 

(посада, вчений ступінь та звання, Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

Члени:______________________________________________________________ 
(посада, вчений ступінь та звання, Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

 ______________________________________________________________ 
(посада, вчений ступінь та звання, Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

 

 

РОЗГЛЯДАЛИ: Апеляцію, подану здобувачем вищої освіти ____________ 
                                   (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

на рішення Предметної комісії стосовно визнання результатів навчання 

(протокол від ___.___.20___ року №____), набутих ним у неформальній освіті, 

для перезарахування освітнього компонента або його частини. 

На розгляд Апеляційної комісії надано такі документи: 

- заява здобувача вищої освіти щодо визнання результатів навчання, 

набутих у неформальній освіті; 

- копії документів, що підтверджують набуття відповідних результатів 

навчання: 

1. ________________________________________________________; 

2. __________________________________________________________. 
 (назва та дата видачі документа, організація, яка видала документ, посилання на її сайт, назва 

курсу, та його обсяг, досягнуті результати навчання тощо) 

- копія протоколу засідання Предметної комісії № __ від «__»_____20__ р.; 

- інші матеріали: _________________________________________________. 
 

 

РІШЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ (обрати потрібне): 
1. За результатами аналізу наданих матеріалів ЗАДОВОЛЬНИТИ 

СКАРГУ здобувача вищої освіти _______________________________________. 
                  (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

2. ВИЗНАТИ результати, набуті під час неформального навчання як 

результати семестрового контролю / поточного контролю (залишити потрібне) 

з навчальної (них) дисципліни (н) «_____________________________________» 
                                                                                          (назва навчальної(них) дисципліни(н) 

та виставити оцінку:  

− за національною шкалою: «____________________»;  



− за 100-бальною шкалою:   «____________________»;  
− за ECTS: « ______». 

 

1. За результатами аналізу наданих матеріалів ЗАДОВОЛЬНИТИ 

ЧАСТКОВО СКАРГУ здобувача вищої освіти ____________________________. 
                          (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

2. ВИЗНАТИ результати, набуті під час неформального навчання як 

результати семестрового контролю / поточного контролю (залишити потрібне) 

з навчальної(них) дисципліни(н) «_____________________________________». 
                                                                                       (назва навчальної(них) дисципліни(н) 

3. Зарахувати  складники робочої програми освітнього компонента з 

балами відповідно до системи оцінювання знань здобувачів вищої освіти в 

ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка та перезарахувати наступні оцінки:  

- тема № ___/ змістовий модуль № ___: _____ балів; 

- тема № ___/ змістовий модуль № ___: _____ балів. 

 

1. За результатами аналізу наданих матеріалів ЗАДОВОЛЬНИТИ 

ЧАСТКОВО СКАРГУ здобувача вищої освіти ____________________________. 
                          (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

2. Призначити проведення «___»______________ 20___ року семестрового 

/ поточного контролю у вигляді екзамену/заліку/модулю (залишити потрібне) з 

навчальної(них) дисципліни(н) «_______________________________________». 
                                                                                         (назва навчальної(них) дисципліни(н) 

 

1. За результатами аналізу наданих матеріалів ЗАЛИШИТИ СКАРГУ 

здобувача вищої освіти ________________________ БЕЗ ЗАДОВОЛЕННЯ. 
                                               (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)  

 

Голова комісії:              ______________________        ______________________ 
                                                                                    (підпис)                                      (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

 

Члени комісії:             ______________________        _______________________ 
                                                                                     (підпис)                                     (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

 

 
З рішенням комісії ознайомлений: 
                            ______________________        _______________________ 

                                                                                 (підпис)                                         (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

____.____.20____ р.  
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