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1 Загальні положення
1.1 Положення про сертифікатні програми у Хмельницькому національному
університеті (далі – Положення) розроблене відповідно до Законів України «Про
освіту» та «Про вищу освіту» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами
освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до
державної і комунальної форми власності» від 27.08.2010 № 796 (в редакції
постанови КМУ № 357 від 14.04.2021), наказів та розпоряджень Міністерства
освіти і науки України (МОНУ), положень університету: Про організацію
освітнього процесу; Про освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти та
інших чинних нормативно-правових актів.
1.2 Це Положення регламентує порядок розроблення кафедрами Хмельницького національного університету (далі – Університет) сертифікатних програм* і
їх реалізації у межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, укладених з
фізичними або юридичними особами на платній основі.
Примітка: *Підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних / науково-педагогічних та
інших працівників Університету за сертифікатними програмами через його Центр післядипломної
освіти здійснюється на безоплатній основі.

1.3 У цьому Положенні терміни використовуються у такому значенні:
- сертифікатна програма – структурований спеціалізований комплекс освітніх компонентів спорідненої тематики та визначеного обсягу в кредитах ЄКТС
(тривалість реалізації), який передбачає цільову підготовку (професійний розвиток)
слухачів, орієнтованих на актуальні потреби ринку праці і реалізується відповідно
до цього Положення;
- слухач – особа, яка проходить підготовку за сертифікатною програмою
через Центр післядипломної освіти Університету за відповідним договором
(угодою);
- договір (угода) – юридично оформлений цивільно-правовий документ, згідно
з яким здійснюється цільова підготовка суб’єктів навчання (слухачів) за певною
сертифікатною програмою, укладений з Університетом на визначений термін;
- освітня послуга – комплекс визначених сертифікатною програмою і
договором між Університетом та слухачем дій, що мають визначену вартість та
спрямовані на досягнення слухачем очікуваних результатів навчання.
- керівник сертифікатної програми – науково-педагогічний працівник
Університету, який несе відповідальність за реалізацію сертифікатної програми і
призначений розпорядженням декана.
1.4 Положення формалізує процедуру формування сертифікатних програм (вид,
структура, зміст, обсяг освітніх компонентів у кредитах ЄКТС, тривалість
реалізації тощо), їхнє організаційне, матеріально-технічне, навчально-методичне та
фінансове забезпечення, обов’язки слухачів, викладачів, керівників структурних
підрозділів Університету, задіяних у реалізації цього виду освітньої діяльності.
1.5 Метою розроблення і реалізації сертифікатних програм в Університеті є
надання платних освітніх послуг слухачам з актуальних теоретичних напрямів
різних галузей науки і техніки, поглиблення рівня їхньої професійної компетентності
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та розширення можливостей для працевлаштування, задоволення інших індивідуальних освітніх потреб.
1.6 Основними завданнями сертифікатних програм є:
- поглиблення й оновлення професійних компетентностей та результатів
навчання, набуття практичних навичок у певній / новій галузі знань;
- опанування інноваційних технологій, форм, методів роботи у різних
галузях економіки в сучасних умовах;
- підвищення кваліфікації та професійний розвиток педагогічних / науковопедагогічних працівників закладів освіти та інших організацій за відповідними
програмами на основі новітніх освітніх і інформаційно-комунікаційних
технологій, набуття слухачами викладацького досвіду, поглиблення та оновлення
професійних компетентностей у певній галузі знань (спеціальності) тощо;
- залучення до співпраці з Університетом та профільними кафедрами інших
закладів вищої освіти, в т. ч. зарубіжних, спеціалізованих організацій та установ,
роботодавців, інших зацікавлених структур;
- розширення та поглиблення компетентностей, програмних результатів
навчання здобувачів вищої освіти Університету понад обсяг освітньої програми,
за якою вони навчаються, з метою успішного їх працевлаштування.
1.7 Сертифікатні програми, запропоновані кафедрами, реалізуються на базі
Центру післядипломної освіти Університету у співпраці:
- із викладачами кафедр, які забезпечують освітні компоненти
сертифікатної програми;
- спільно з установами–партнерами на основі угод про співпрацю.
1.8 Набуті слухачем компетентності та програмні результати навчання за
сертифікатною програмою не дають права на здобуття освітнього ступеня,
отримання документа про вищу освіту та присвоєння професійної кваліфікації,
однак можуть бути визнані та зараховані як підвищення кваліфікації (для
педагогічних, науково-педагогічних працівників та працівників інших установ) та
внесені у додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (для
здобувачів вищої освіти Університету).
1.9 Університет та залучені установи-партнери несуть відповідальність за
якість викладання і належне матеріально-технічне, організаційно- і навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів, включених до сертифікатної програми.
2 Порядок формування сертифікатної програми, її структура і зміст
2.1 Сертифікатні програми розробляють кафедри Університету, що
здійснюють освітню діяльність, за ініціативи різних груп стейкхолдерів, зокрема
співробітників кафедри та інших структурних підрозділів Університету, установпартнерів, роботодавців, інших зацікавлених сторін.
2.2 Сертифікатна програма подається до навчально-методичного відділу
для проведення експертизи і подання матеріалів на затвердження Науковометодичною радою Університету. Сертифікатна програма запроваджується в
освітній процес наказом ректора і вноситься до реєстру сертифікатних програм
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навчально-методичним відділом. Оприлюднення затверджених сертифікатних
програм здійснюється на вебресурсах Університету.
2.3 При розробленні сертифікатних програм, визначенні їх змісту і тривалості реалізації слід враховувати: актуальність і відповідність її сучасним
потребам ринку праці, певні вимоги щодо освітнього ступеня, фахової підготовки,
галузі професійної діяльності осіб, які можуть навчатися за сертифікатною
програмою, вимоги щодо залучення спеціалізованого обладнання або лабораторій,
обсягів і виду практичної підготовки, форми атестації тощо.
2.4 Структура (додаток А) зміст, обсяг та тривалість реалізації сертифікатної
програми залежать від її мети і завдань навчання. Загальний обсяг сертифікатної
програми та обсяг освітніх компонентів визначається у кредитах ЄКТС (академічних годинах). Форма і види занять, їх обсяг залежать від специфічних
особливостей сертифікатної програми, її призначення та загального обсягу
(тривалості реалізації). Найбільш поширеними видами є: лекції, практичні
заняття, семінари, майстер-класи, тренінги, вебінари, круглі столи, екскурсії,
практики тощо.
2.5 Сертифікатна програма представляється кафедрою у вигляді опису, який
складається з таких орієнтовних структурних елементів (додаток Б):
- титульна сторінка;
- загальна інформація (мета та завдання програми, вимоги до слухачів,
терміни реєстрації тощо);
- перелік загальних та фахових компетентностей, яких має набути слухач
після повного опанування програми;
- очікувані програмні результати навчання;
- перелік та опис освітніх компонентів із зазначенням критеріїв оцінювання;
- навчальний (тематичний) план.
2.6 За обсягом сертифікатні програми поділяються на:
- малокредитні (обсяг до 12 кредитів ЄКТС);
- середньострокові (обсяг 12–20 кредитів ЄКТС);
- довгострокові (обсяг понад 20 кредитів ЄКТС).
2.7 Навчання за сертифікатною програмою може здійснюватися за очною
(денною) / заочною / дистанційною / змішаною формами, в т. ч. в онлайн режимі.
2.8 Форму поточного оцінювання / підсумкової атестації визначає кафедра, яка
пропонує сертифікатну програму. Залежно від обсягу сертифікатної програми
можуть використовуватися такі види контролю: тестування по завершенню вивчення окремих освітніх компонентів / програми; іспити / заліки; презентації
комплексного проєкту / творчої роботи; комплексний іспит або підсумкова робота
(для довгострокових сертифікатних програм).
2.9 За результатами опанування слухачем сертифікатної програми у
повному обсязі, набуття ним певних компетентностей та програмних результатів
навчання йому видається сертифікат, форма і зміст якого затверджуються
Вченою радою Хмельницького національного університету. У разі залучення до
реалізації сертифікатної програми установ-партнерів Університету за угодами про
співпрацю слухачам видається сертифікат з підписами керівників, скріпленими
печатками Університету та установи-партнера. Підготовку до друку сертифікатів
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про опанування сертифікатної програми за поданням керівника та реєстрацію їх
видачі у відповідному журналі здійснює Центр післядипломної освіти
Університету. Друкування сертифікатів здійснює редакційно-видавничий відділ
Університету.
2.10 При організації навчання слухачів за сертифікатною програмою за
денною (очною) формою на аудиторні (очні) заняття рекомендується відводити не
менше як 25 відсотків від її загального обсягу.
2.11 Якщо слухач не виконав сертифікатну програму в повному обсязі, то
він отримує довідку про опановані й оцінені освітні компоненти без видачі
сертифікату.
3 Реєстрація слухачів на сертифікатну програму
3.1 Запис слухачів на повний курс сертифікатної програми здійснює Центр
післядипломної освіти на основі поданої слухачем заяви (додаток В) і договору
про надання платних послуг у терміни, встановлені за рекомендацією кафедри,
що відповідає за реалізацію сертифікатної програми.
3.2 Мінімальна кількість слухачів у групі, що зареєструвалися на платну
сертифікатну програму, як правило, становить не менше 10 осіб і може коригуватися за погодженням із адміністрацією Університету відповідно до особливих
умов реалізації і фінансового забезпечення сертифікатної програми. Зарахування
слухачів на навчання за сертифікатною програмою здійснюється наказом ректора
Університету, проєкт якого готує Центр післядипломної освіти.
3.3 Організаційне забезпечення навчального процесу за сертифікатними
програмами здійснює Центр післядипломної освіти Університету. Після
закінчення термінів реєстрації на певну сертифікатну програму Центр
післядипломної освіти формує групу слухачів цієї програми.
4 Організаційне, навчально-методичне та фінансове забезпечення
сертифікаційних програм
4.1 Після формування списку групи слухачів, записаних на сертифікатну
програму, і затвердженого наказом ректора, кафедра подає до навчального відділу
заявку на забезпечення навчального процесу аудиторним фондом відповідного
призначення і складання розкладу занять.
4.2 Надання освітніх послуг з освітніх компонентів, що включені до
сертифікатної програми кафедри, мають здійснювати провідні наукові, науковопедагогічні працівники кафедр, визнані фахівці відповідної галузі, представники
установ-партнерів у межах чинних договорів про співпрацю.
4.3 Викладачі, за якими закріплені освітні компоненти сертифікатної програми,
розробляють необхідний комплект документів із навчально-методичного забезпечення: робочі програми навчальних дисциплін, описи, методичні рекомендації
(настанови) з вивчення дисципліни, до виконання проєктів тощо і розміщують їх в
університетській мережі для вільного доступу.
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4.4 Розмір плати за навчання на сертифікатній програмі для слухачів Центру
післядипломної освіти розраховується планово-фінансовим відділом на повний
обсяг та термін її реалізації і має передбачати оплату роботи викладачів
відповідно до чинного законодавства, матеріально-технічного забезпечення та
інших витрат, пов’язаних із реалізацією сертифікатної програми.
4.5 Вихідні дані для складання кошторису встановлюються на основі
калькуляції, яка розробляється щорічно планово-фінансовим відділом
Університету за поданням керівника сертифікатної програми та начальника
Центру післядипломної освіти. Планово-фінансовий відділ готує проєкт наказу
про затвердження кошторису сертифікатної програми, погоджує його із її розробником та начальником Центру післядипломної освіти і подає на затвердження
ректору.
5 Прикінцеві положення
5.1 Це Положення набуває чинності з дня введення його у дію наказом
ректора.
5.2 Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються на засіданні
Науково-методичної ради університету та на підставі її рішення затверджується
наказом.
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ДОДАТОК А
(Титульна сторінка програми)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра _________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Науково-методична рада Хмельницького
національного університету
Протокол від ____________ № ____
Голова Науково-методичної ради
______________ ________________
Підпис

Ім’я, прізвище

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА
_______________________________________________________________
Назва

_____________кред. ЄКТС / год
Обсяг програми

Форма навчання ___________________________________________________________________
Керівник сертифікатної програми _________ __________________________________
Підпис

Ім’я, прізвище, учений ступінь, учене звання

Завідувач кафедри __________ ____________________________________________
Підпис

Ім’я, прізвище, учений ступінь, учене звання

ПОГОДЖЕНО
Зав. навчально-методичного відділу

Сертифікатна програма
вводиться у дію з __________20 __ р.
Наказ від __________ 20____ № ___

_________ Лариса ЛЮБОХИНЕЦЬ

Ректор __________ Сергій МАТЮХ
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ДОДАТОК Б
(Зразок Опису сертифікатної програми)

Загальна інформація
Мета сертифікатної програми
Призначення програми (кому адресована програма – цільова аудиторія): умови доступу
слухача до навчання (рівень попередньої освіти, галузь і вимоги до професійної підготовки),
рекомендований рівень вищої освіти

Перелік загальних та фахових компетентностей, яких має набути здобувач після
повного опанування програми (залежить від обсягу сертифікатної програми – 2-4
здатності, що випливають із мети програми)
Очікувані програмні результати навчання за сертифікатною програмою (4-8
результатів навчання сформульованих відповідно до вимог стандарту)
Опис освітніх компонентів, внесених до сертифікатної програми (опис компонента
подається за прийнятою в Університеті формою і змістом)
Навчальний / тематичний план (для денної / заочної / дистанційної форми навчання)
Документ, що видається за умови виконання сертифікатної програми у повному
обсязі.
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ДОДАТОК В
(Зразок заяви слухача)

Ректорові Хмельницького
національного університету
Сергію МАТЮХУ
___________________________
Прізвище, ім’я, по батькові слухача

___________________________
Назва організації

___________________________
Посада

Прошу зарахувати мене на навчання за сертифікатною програмою
______________________________________________ з _____ _________ 202 __ р.
Назва сертифікатної програми

Обсяг сертифікатної програми _______ кредитів ЄКТС.
Оплату гарантую.
_____
________________

_________

20__

Дата

р.
Підпис

ПОГОДЖЕНО:
Начальник Центру післядипломної освіти
Керівник сертифікатної програми
__________________

____________
Підпис

__________________
Ім’я, прізвище

____________
Підпис
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Ім’я, прізвище

