


 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про сертифікатні освітні програми  

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 

1. Це Положення встановлює основні вимоги до сертифікатних освітніх 

програм (далі – сертифікатна програма), що реалізовуються в Харківському 

національному університеті імені В.Н. Каразіна (далі – університет), порядку їх 

розробки та затвердження, науково-методичного забезпечення, документа про 

опанування таких програм. 

2. Сертифікатна програма – це навчальний курс (комплекс навчальних 

компонент) встановленої тривалості, що надає можливість отримати поглиблені 

знання та набути практичні уміння, навички, інші компетентності, необхідні для 

успішної самореалізації та професійної діяльності або як доповнення до освітніх 

програм у межах певних спеціальностей із метою задоволення освітніх потреб 

здобувачів вищої освіти університету й зовнішніх зацікавлених осіб (далі – 

слухачі), а також забезпечення права на безперервне навчання з урахуванням 

особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки. 

3. Сертифікатні програми можуть передбачати набуття часткових 

кваліфікацій в системі освіти дорослих (включно із післядипломною освітою), 

що забезпечують відповідний рівень професійної кваліфікації слухачів для їх 

професійної діяльності, зокрема за умови цільової підготовки певних категорій 

слухачів. 

4. Сертифікатні програми можуть реалізовуватись шляхом формальної, 

неформальної освіти. 

5. Опанування сертифікатної програми не надає права на присвоєння 

освітнього ступеня та отримання диплома. За результатом її успішного 

виконання слухачеві видається сертифікат. 

6. Запровадження сертифікатної програми передбачає наявність самої 

програми, її науково-методичного та кадрового забезпечення. 

7. Сертифікатні програми розробляються відповідними кафедрами та після 

схвалення вченою радою факультету/навчально-наукового інституту виноситься 

проректором, який відповідає за цей напрям роботи, на затвердження вченою 

радою університету.  

Сертифікатні програми також можуть бути розроблені іншими 

структурними підрозділами університету та винесені на затвердження вченою 

радою проректором, який відповідає за цей напрям роботи. 

8. Інформація про кожну сертифікатну програму обов’язково 

оприлюднюється на веб-сайті структурного підрозділу університету, що 

забезпечує реалізацію такої сертифікатної програми. 



 
 

9. Сертифікатні програми, розраховані на цільову підготовку певних 

категорій слухачів, потребують погодження з відповідними замовниками 

освітніх послуг у системі освіти дорослих. 

10. Сертифікатна програма повинна мати опис та навчальний (навчально-

тематичний) план. 

У описі сертифікатної програми зазначається така інформація: 

- загальна, зокрема назва програми, розробники, керівник програми тощо; 

- мета; 

- зміст, обсяг (тривалість), що встановлюється в годинах та/або в кредитах 

ЄКТС; 

- вартість; 

- на яку аудиторію слухачів розрахована програма; 

- особливості програми; 

- порядок долучення слухачів до програми, включно із визначенням строків 

запису на програму);  

- форми навчання; 

- програмні компетентності, що вдосконалюватимуться/набуватимуться 

(загальні, фахові) та очікувані результати навчання; 

- додаткові послуги (якщо передбачаються, зокрема організація трансферу, 

проживання, харчування тощо); 

Навчальний (навчально-тематичний) план може містити таку інформацію: 

- перелік освітніх компонент (стислий виклад змісту програми); 

- графік освітнього процесу та форми організації освітнього процесу, 

розподіл годин за видами навчальних занять тощо. 

Обсяг навчального часу визначається безпосередньо кожною конкретною 

сертифікатною програмою відповідно до її фактичної тривалості в годинах (без 

урахування самостійної (позааудиторної) роботи) або в кредитах ЄКТС 

(з урахуванням самостійної (позааудиторної) роботи). 

11. До сертифікатних програм, розрахованих на цільову підготовку певних 

категорій слухачів, можуть встановлюватись додаткові вимоги, визначені 

законодавством. 

12. Сертифікатні програми можуть передбачати очну (денну, вечірню), 

дистанційну та змішану (зокрема очну та дистанційну із використанням 

спеціальних інтернет-платформ, веб-сайтів тощо) форми навчання. 

13. Навчання на сертифікатній програмі є платною послугою. Розрахунок 

вартості надання освітніх послуг за певною сертифікатною програмою здійснює 

у встановленому порядку планово-фінансовий відділ на підставі службової 

записки від керівника структурного підрозділу університету, що забезпечує 



 
 

реалізацію певної сертифікатної програми на ім’я проректора, який відповідає за 

цей напрям роботи. 

14. Зарахування на сертифікатну програму здійснюється шляхом видання 

відповідного наказу проректором, який відповідає за цей напрям роботи.  

15. Підставою для зарахування є: службова записка від керівника 

структурного підрозділу, що забезпечує реалізацію певної сертифікатної 

програми; заява/лист від слухача/замовника на ім’я проректора, який відповідає 

за цей напрям роботи, повна або часткова оплата за надання послуги згідно із 

договором. 

16. Копія наказу про зарахування слухачів надається до відділу 

контрактного навчання, який здійснює контроль за надходженням коштів на 

спеціальний рахунок університету.  

17. Проведення навчальних занять за сертифікатними програмами 

покладається на науково-педагогічних працівників відповідних кафедр, також 

можуть залучаються треті особи у порядку, визначеному законодавством. 

18. Форма, технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення сертифікату 

затверджується для кожного структурного підрозділу університету, зокрема 

факультету, навчально-наукового інституту, іншого структурного підрозділу, що 

запроваджує певну сертифікатну програму,  наказом проректора, який відповідає 

за цей напрям роботи.  

19. Сертифікат повинен місити таку інформацію:  

- прізвище, ім’я, по батькові слухача; 

- повне найменування структурного підрозділу університету, що надавав 

освітні послуги за певною сертифікатною програмою; 

- строки навчання за сертифікатною програмою; 

- назва програми; 

- перелік програмних результатів навчання та обсяги навчального часу в 

кредитах ЄКТС; 

- назва теми випускної роботи з оцінкою (якщо це передбачено навчальним 

планом); 

- серія та реєстраційний номер сертифіката, які визначаються за формою: 

«CC XXXXXXXX/YYYYYY–NN», де CC – серія сертифіката, позначена 

кириличними літерами, окрема для; XXXXXXXX – ідентифікаційний код 

ЄДРПОУ університету; YYYYYY – порядковий номер сертифіката в межах 

даної серії, NN – останні дві цифри року видачі сертифіката. 

- посада, підпис, засвідчений печаткою, ім’я та прізвище проректора, який 

відповідає за цей напрям роботи. 

20. Сертифікат є документом, що підлягає звітності. Інформація про видані 

сертифікати заноситься до книги обліку структурного підрозділу університету, 



 
 

що забезпечує реалізацію певної сертифікатної програми. Книга обліку 

прошивається, її сторінки нумеруються та скріплюються печаткою. У книзі 

обліку відображаються такі дані: 

- порядковий реєстраційний номер; 

- прізвище, ім’я та по батькові особи, якій видано документ; 

- номер та серія документа; 

- дата видачі документа; 

- підпис особи, яка видала документ; 

- підпис особи, яка отримала документ. 

21. Інформація про видані сертифікати оприлюднюється на веб-сайті 

структурного підрозділу університету, що забезпечує реалізацію певної 

сертифікатної програми, у порядку, визначеному законодавством.  

22. Результати навчання, здобуті шляхом навчання на сертифікатній 

програмі шляхом неформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти 

у порядку, визначеному законодавством. 

 


