
 
          Неформальна освіта - 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. 

  

        Нормативне забезпечення - Положення  про визнання результатів здобутих у неформальній та інформальній освіті у 

Малинському фаховому коледжі 
 

Засади неформальної освіти 
 
 

вчитися в дії  
-  

отримувати знання під час 

практичних завдань 

 
 

вчитися взаємодіяти  
-  

часто вона передбачає роботу в 

групах або командах 

 

вчитися вчитися  
-  

аналізувати власний досвід і з нього 

формувати нові знання 

 

 

                               

Можливості неформальної освіти                      

 

 

саморозвиток, самореалізація здобуття нових знань і 

практичного досвіду 

пошук мотивації та натхнення 

 

 

А якщо можливості є, їх треба використовуват 
 



 

Назва онлайн 

платформи 

Характеристика курсу Посилання 

Prometheus – найбільша платформа онлайн-освіти в Україні. Місія Prometheus – зробити найкращу освіту 

доступною кожному. 

Prometheus 

https://cutt.ly/5U3PyJ4 

 

Цей курс допоможе вам навчитись ухвалювати рішення в 

умовах обмежених ресурсів. Ви дізнаєтеся про 

альтернативну вартість, трансакційні витрати та зовнішні 

ефекти в економіці. 

https://cutt.ly/QU9SYm9 

Prometheus 

https://cutt.ly/5U3PyJ4 

 

Якщо ви хочете сформувати своє власне бачення 

фінансової складової підприємства, зрозуміти необхідні 

для економічної діяльності бізнес-процеси, розширити 

знання з бухгалтерського обліку та на практиці скласти 

фінансову звітність, яка є основою для прийняття рішень 

менеджментом, – обов’язково прослухайте наш курс. Ви 

отримаєте можливість пройти весь процес від створення 

уявної виробничої компанії до випуску її першої 

фінансової звітності. Через практику ви засвоїте теорію 

бухгалтерського обліку й навчитесь розуміти фінансову 

звітність. 

 

https://cutt.ly/CU94ZtL 

Prometheus 

https://cutt.ly/5U3PyJ4

 

 

Депозити, інвестиції, ринок капіталів… Ми чуємо ці 

слова щодня, але чи знаємо ми насправді, що вони 

означають? Чи існує альтернатива банківським 

депозитам у примноженні ваших заощаджень? Що таке 

ринок капіталів та як обрати надійного фінансового 

посередника? 

 

 

https://cutt.ly/HU9H3IO 

https://cutt.ly/5U3PyJ4
https://cutt.ly/QU9SYm9
https://cutt.ly/5U3PyJ4
https://cutt.ly/CU94ZtL
https://cutt.ly/5U3PyJ4
https://cutt.ly/5U3PyJ4
https://cutt.ly/HU9H3IO


Назва онлайн 

платформи 

Характеристика курсу Посилання 

    Prometheus 

https://cutt.ly/5U3PyJ4 

 

Неупереджений погляд на історію України з 1939 до 

2014. Настав час дізнатися, як усе було насправді. 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/0U3wL1G 

Prometheus 

https://cutt.ly/5U3PyJ4 

 

Філософія виступає актуальним інструментом людського 

мислення, а не просто предметом вивчення фахівців. Річ 

у тім, що саме в історії філософії виробляються категорії 

- всезагальні поняття - без опанування яких неможливо 

осягнути загальні закони розвитку природи, суспільства, 

людини та самого мислення. 

https://cutt.ly/DU96B3Q 

Prometheus 

https://cutt.ly/5U3PyJ4 

 

Цей курс розроблений для активних та цілеспрямованих 

людей, які знають наскільки кардинально англійська 

здатна змінити життя. «Англійська для початківців. 

Elementary level (A1-A2)» допоможе вам реалізувати свій 

перший крок до мети швидко та саме так, як буде зручно 

вам.  

 

 

https://cutt.ly/UU9G7Oq 

 Prometheus 

https://cutt.ly/5U3PyJ4 

 

В процесі навчання ви дізнаєтеся: як працює інтернет та 

браузери; все про HTML та CSS, навчитеся з ними 

працювати; все про мову програмування Javascript та як 

писати прості застосунки за її допомогою; в чому різниця 

між client-side та server-side розробкою; про історію та 

найновіші тренди у веброзробці; про специфіку роботи 

front-end розробника; про середовища розробки. 

 

https://cutt.ly/tU9Ctn2 

https://cutt.ly/5U3PyJ4
https://cutt.ly/0U3wL1G
https://cutt.ly/5U3PyJ4
https://cutt.ly/DU96B3Q
https://cutt.ly/5U3PyJ4
https://cutt.ly/UU9G7Oq
https://cutt.ly/5U3PyJ4
https://cutt.ly/tU9Ctn2


Назва онлайн 

платформи 

Характеристика курсу Посилання 

Prometheus 

https://cutt.ly/5U3PyJ4 

 

Ви давно мрієте навчитись програмувати? Хочете писати 

код, але не знаєте з чого почати? Взагалі не в курсі, як 

працюють програми та вважаєте комп’ютерні науки 

позаземними надскладними матеріями? 

https://cutt.ly/CU99kfk 

Prometheus 

https://cutt.ly/5U3PyJ4 

 

Цей курс для всіх, хто хоче опанувати різноманітні 

інструменти MS Word та MS Excel і використовувати їх 

для роботи та навчання. Він обов'язково стане в пригоді 

студентам-першокурсникам закладів вищої освіти, 

абітурієнтам, учням старших класів та всім охочим до 

нових знань, вмінь та навичок. 

https://cutt.ly/XU93sVp 

Prometheus 

https://cutt.ly/5U3PyJ4 

 

Онлайн-курс стане в пригоді кожному, хто готується до 

ЗНО чи то самостійно, чи з репетитором, чи відвідує 

курси з підготовки до ЗНО. Наше завдання – не замінити 

вашу підготовку, а доповнити її якісними прикладами та 

акцентами, на що слід звернути увагу в першу чергу під 

час опанування різних розділів математики. 

https://cutt.ly/eU9NPtC 

Prometheus 

https://cutt.ly/5U3PyJ4 

 

Цей курс розрахований не на вивчення англійської мови 

як такої, а на допомогу саме у підготовці до ЗНО. Він 

містить необхідні відомості, рекомендації та матеріали 

для успішної підготовки до тестування. Як практичні 

завдання та порядок проведення тестування та його 

особливості? 

https://cutt.ly/TU91V4w 

Prometheus 

https://cutt.ly/5U3PyJ4 

 

Цей курс стане у пригоді всім, хто прагне закріпити 

набуті знання шкільної програми з історії України та 

підготуватись до ЗНО й ДПА. Курс розбито на теми, які 

відповідають програмі ЗНО та охоплюють історію 

України від заселення території до подій сучасності 

https://cutt.ly/vU98AOl 

https://cutt.ly/5U3PyJ4
https://cutt.ly/CU99kfk
https://cutt.ly/5U3PyJ4
https://cutt.ly/XU93sVp
https://cutt.ly/5U3PyJ4
https://cutt.ly/eU9NPtC
https://cutt.ly/5U3PyJ4
https://cutt.ly/TU91V4w
https://cutt.ly/5U3PyJ4
https://cutt.ly/vU98AOl


Назва онлайн 

платформи 

Характеристика курсу Посилання 

Prometheus 

https://cutt.ly/5U3PyJ4 

 

Курс «Українська мова та література. Підготовка до 

ЗНО» покликаний допомогти всім охочим вступникам 

поглибити та закріпити набуті знання із шкільного курсу 

української мови та літератури 

https://cutt.ly/bU94eX6 

Едера  - це студія онлайн освіти. Люди Едери створюють освітні рішення: онлайн-курси, інтерактивні підручники, 

окремі уроки, моделі інтеграції та різні плагіни для онлайн-платформ 

EdERA 
https://cutt.ly/UU3Ol2C 

 

Онлайн-курс про українську традиційну культуру https://cutt.ly/FU3EftY 

EdERA 
https://cutt.ly/UU3Ol2C 

 

Інтерактивний курс із громадянської освіти для студентів 

партнерських закладів вищої освіти. 

https://cutt.ly/xU3EHyK 

EdERA 
https://cutt.ly/UU3Ol2C 

 

Розуміння прав людини – одна з передумов до їхньої 

поваги, забезпечення та захисту. Курс допоможе 

з’ясувати, що таке права людини та яку роль вони 

відіграють у житті кожного та кожної, насамперед – в 

освітньому просторі. 

https://cutt.ly/bU3TcP9 

EdERA 
https://cutt.ly/UU3Ol2C 

 

Базовий курс із права, упродовж якого розглядається 

концепція прав людини та механізми їх захисту, система 

міжнародного правосуддя, діяльність міжнародних 

організацій. 

https://cutt.ly/pU3Uprk 

https://cutt.ly/5U3PyJ4
https://cutt.ly/bU94eX6
https://cutt.ly/UU3Ol2C
https://cutt.ly/FU3EftY
https://cutt.ly/UU3Ol2C
https://cutt.ly/xU3EHyK
https://cutt.ly/UU3Ol2C
https://cutt.ly/bU3TcP9
https://cutt.ly/UU3Ol2C
https://cutt.ly/pU3Uprk


Назва онлайн 

платформи 

Характеристика курсу Посилання 

EdERA 
https://cutt.ly/UU3Ol2C 

 

Ми розробили цей спецпроект, щоб кожен міг вивчити 

історію України та підготуватися до ЗНО. Лайфхаки, 

відео, подкасти, тексти та тести. 

https://cutt.ly/gU3THOM 

EdERA 
https://cutt.ly/UU3Ol2C 

 

Перший курс з історії України, під час якого 

відстежується етногенез українців. Ми пройдемо шлях 

від неандертальців і кочівників до Речі Посполитої та 

уній, щоб довести прямий зв’язок між Київською Руссю 

й сучасною Україною. 

https://cutt.ly/5U3Iusm 

EdERA 
https://cutt.ly/UU3Ol2C 

 

Все ще думаєш, що математика – це складно і не для тебе? 

А якщо ми скажемо, що математика – це просто? Ми 

розробили онлайн-курс, щоб кожен міг не лише 

зацікавитись цією наукою, але й успішно скласти ЗНО. 

https://cutt.ly/4U3YhD3 

EdERA 
https://cutt.ly/UU3Ol2C 

 

Перший курс з математики. Знайомимося з арифметикою, 

числами, рівняннями, розглядаємо базові поняття, від 

дробів до логарифма. Більше половини курсу присвячено 

методам розв’язання рівнянь та нерівностей. 

https://cutt.ly/nU3Ixc4 

EdERA 
https://cutt.ly/UU3Ol2C 

 

У цьому курсі ви ознайомитеся з теоретичними та 

практичними аспектами фронтенд-розробки, навчитесь 

створювати власні веб-сайти та адаптувати їх під власні 

потреби 

https://cutt.ly/0U3YY1B 

EdERA 
https://cutt.ly/UU3Ol2C 

 

Пройдемося «автостопом» по складним темам біології. 

Підготуємося до ЗНО та впевнимося, що наука – це 

цікаво. В курсі розглянемо такі теми як ознаки живого, 

цитологія, генетика, ботаніка та фізіологія людини. 

https://cutt.ly/kU3Y8A8 

https://cutt.ly/UU3Ol2C
https://cutt.ly/gU3THOM
https://cutt.ly/UU3Ol2C
https://cutt.ly/5U3Iusm
https://cutt.ly/UU3Ol2C
https://cutt.ly/4U3YhD3
https://cutt.ly/UU3Ol2C
https://cutt.ly/nU3Ixc4
https://cutt.ly/UU3Ol2C
https://cutt.ly/0U3YY1B
https://cutt.ly/UU3Ol2C
https://cutt.ly/kU3Y8A8


Назва онлайн 

платформи 

Характеристика курсу Посилання 

EdERA 
https://cutt.ly/UU3Ol2C 

 

Перший курс біології, що включає матеріали з ботаніки й 

базову інформацію, необхідну для розуміння біологічних 

процесів. Спочатку ви опануєте анатомію та фізіологію 

рослин, а потім дізнаєтеся про різноманіття рослинного 

світу 

https://cutt.ly/QU3Oe8y 

EdERA 
https://cutt.ly/UU3Ol2C 

 

Онлайн-курс для підготовки до ЗНО у формі корисних 

порад (лайфхаків). Ви опануєте базові теоретичні знання 

з української мови та виробите навички успішної 

мовленнєвої комунікації. 

https://cutt.ly/MU3UOPZ 

EdERA 
https://cutt.ly/UU3Ol2C 

 

Перший курс з української мови та літератури, де 

розглядаються основні розділи мовознавства: фонетика, 

лексикологія, орфографія. Половина курсу присвячена 

морфології — важливому компоненту вивчення будь-якої 

мови. 

https://cutt.ly/lU3U9Co 

EdERA 
https://cutt.ly/UU3Ol2C 

 

Онлайн-курс для підготовки до ЗНО у формі корисних 

порад (лайфхаків). Допоможе простежити історію 

розвитку мистецтва слова, опанувати базові теоретико-

літературні поняття, виробити навички аналізу художніх 

творів 

https://cutt.ly/zU3UJsL 

EdERA 
https://cutt.ly/UU3Ol2C 

 

Курс для фізиків-початківців, адже механіка дозволяє 

зрозуміти інші теми, від магнетизму до квантової 

фізики. У курсі вдало поєднана теоретична й практична 

частина: ви отримаєте основні навички, зрозумієте 

методи фізичного мислення й навчитеся застосовувати 

набуті знання на практиці. 

https://cutt.ly/zU3IToM 

https://cutt.ly/UU3Ol2C
https://cutt.ly/QU3Oe8y
https://cutt.ly/UU3Ol2C
https://cutt.ly/MU3UOPZ
https://cutt.ly/UU3Ol2C
https://cutt.ly/lU3U9Co
https://cutt.ly/UU3Ol2C
https://cutt.ly/zU3UJsL
https://cutt.ly/UU3Ol2C
https://cutt.ly/zU3IToM


Назва онлайн 

платформи 

Характеристика курсу Посилання 

EdERA 
https://cutt.ly/UU3Ol2C 

 

Перший курс з англійської мови, присвячений частинам 

мови: як і коли вони використовуються, яку роль 

виконують у реченнях. Підходить учням, абітурієнтам, 

студентам і всім, хто хоче підтягнути граматику. 

https://cutt.ly/OU3ICEV 

EdERA 
https://cutt.ly/UU3Ol2C 

 

Ви дізнаєтеся історію найвизначніших географічних 

відкриттів, навчитеся користуватися планами й картами 

та розв’язувати географічні задачі 

https://cutt.ly/UU3OdOy 

       ВУМ - це освітня ініціатива, яка поширює ідеї і сприяє розвитку громадянського суспільства в Україні 

ВУМ 
https://cutt.ly/NU3VnYa 

 

Основною метою дистанційного курсу є надання 

менеджерам навичок швидкого аналізу доходів та витрат, 

які дійсно впливають на прийняття рішення, та 

відкидання тої фінансової інформації, котра не є 

важливою для прийняття рішень 

https://cutt.ly/nU3LVJd 

ВУМ 
https://cutt.ly/NU3VnYa 

 

Мета цього курсу - дати простим людям - не-фінансистам 

розуміння суті та логіки відносин, які виникають при 

кредитуванні. Ми простою мовою поговоримо: навіщо 

кредит людині; чи є в ньому сенс, чи це просто 

маніпуляція. Навчимося визначати реальну вартість 

кредиту 

https://cutt.ly/DU3ZkXg 

 

https://cutt.ly/UU3Ol2C
https://cutt.ly/OU3ICEV
https://cutt.ly/UU3Ol2C
https://cutt.ly/UU3OdOy
https://cutt.ly/NU3VnYa
https://cutt.ly/nU3LVJd
https://cutt.ly/NU3VnYa
https://cutt.ly/DU3ZkXg


Назва онлайн 

платформи 

Характеристика курсу Посилання 

Khan Academy 

https://cutt.ly/oU39wUV 

 

 

https://cutt.ly/gU3M1Md 

Khan Academy 

https://cutt.ly/oU39wUV 

 

 

https://cutt.ly/LU3Nc9E 

Khan Academy 

https://cutt.ly/oU39wUV 

 

 

https://cutt.ly/LU31EOC 

Khan Academy 

https://cutt.ly/oU39wUV 

 

 

https://cutt.ly/rU31BMV 

https://cutt.ly/oU39wUV
https://cutt.ly/gU3M1Md
https://cutt.ly/oU39wUV
https://cutt.ly/LU3Nc9E
https://cutt.ly/oU39wUV
https://cutt.ly/LU31EOC
https://cutt.ly/oU39wUV
https://cutt.ly/rU31BMV


Назва онлайн 

платформи 

Характеристика курсу Посилання 

Khan Academy 

https://cutt.ly/oU39wUV 

 

 

 

https://cutt.ly/1U30eeU 

Khan Academy 

https://cutt.ly/oU39wUV 

 

 

 

https://cutt.ly/cU30hwK 

Khan Academy 

https://cutt.ly/oU39wUV 

 

 

https://cutt.ly/YU30UD8 

https://cutt.ly/oU39wUV
https://cutt.ly/1U30eeU
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https://cutt.ly/cU30hwK
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Назва онлайн 

платформи 

Характеристика курсу Посилання 

Khan Academy 

https://cutt.ly/oU39wUV 

 

 

https://cutt.ly/vU32ARN 

 

https://cutt.ly/oU39wUV
https://cutt.ly/vU32ARN

