
Декану факультету 

комп’ютерних наук і програмної інженерії 

Максиму МАЛЬКУ 

студента _____ курсу групи_____________ 

денної форми навчання  

_____________________________________ 
(Прізвище) 

_____________________________________ 
(ім’я та по-батькові повністю) 

 

ЗАЯВА 

Прошу перезарахувати мені результати навчання отримані у рамках неформальної 

освіти ________________________________________________________________________ 
(конкретизувати форму здобутих знань: назву курсу, організацію розробників, назву платформи  

_____________________________________________________________________________ 
(наприклад, Програмування С++, University of Liverpool, онлайн платформа Prometheus)) 

_____________________________________________________________________________ 

як частину навчальної дисципліни ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ , 
(назва дисципліни) 

яка вивчається в межах моєї підготовки на освітній програмі __________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(назва освітньої програми) 

за спеціальністю _______________________________________________________________. 
(номер та назва спеціальності, наприклад 122 – комп’ютерні науки) 

До заяви додаю*: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

«____» ___________ 202__ р.    ___________________        _______________________   
(підпис)                                                        (прізвище та ініціали) 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Рішення викладача (відповідального лектора дисципліни): 

__________________________________________________________________________________ 
(вчене звання, Прізвище та ініціали викладача) 

на основі поданих студентом разом із цією заявою документів та проведеної співбесіди, 

перевірив, що студент подав заяву ________________________________________________ 
(відповідно до / з порушенням) 

норм академічної доброчесності** та  встановив, що отримані у неформальній освіті 

результати навчання відповідають частині дисципліни _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(назва дисципліни) 

в обсязі _______ кредитів ЕКТС і студент заслуговує на зарахування додаткових ________  

балів до підсумкової атестації з даної дисципліни. 

 

«____» ___________ 202__ р.    ___________________        _______________________   
(підпис)                                                  (прізвище та ініціали викладача) 

 
Примітки:  

* В якості обов’язкових додатків слід представити копії сертифікату та виписки, або прінт-скрін з 

результатами проходження неформальної освіти, документи повинні містити інформацію про курс, прізвище 

та ім’я здобувача, об’єм вивченого матеріалу у академічних годинах чи кредитах ЕКТС та, якщо є оцінку 

 

** в разі виявлення порушення академічної доброчесності (встановлення під час співбесіди, що студент 

несамостійно здобував знання, підробив сертифікат або в інший спосіб фальсифікував підтверджуючі 

документи тощо) решта тексту викреслюється викладачем, бали не зараховуються, заява з поміткою про 

порушення доброчесності обов’язково здається в деканат факультету та додається до індивідуального 

навчального плану студента (особистої картки).  

Студент має бути повідомлений про встановлення відповідного факту, про не припустимість подібних дій, а 

викладач має право прийняти рішення про допуск чи недопуск до екзамену з цієї дисципліни.  


