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1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про сертифікатні програми (далі – Положення) є складовою 

системи управління якістю (системи внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості освіти) і регулює порядок підготовки, організації та 

виконання сертифікатних програм в Харківському торговельно-економічному 

коледжі КНТЕУ. Положення розроблено відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 

№ 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що 

належать до державної і комунальної форми власності», Стандартів і 

рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти 

(Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 

Area та інших нормативно-правових актів, ДСТУ ISO 9001:2015, документації 

сертифікованої Системи управління якістю ХТЕК КНТЕУ. 

1.2. Положення визначає види, форми, зміст, порядок, тривалість, 

періодичність та результати проходження сертифікатних програм здобувачами 

освіти, науково-педагогічними працівниками та стейкхолдерами. 

1.3. Метою підготовки, організації та виконання сертифікатних програм є 

отримання здобувачами освіти, науково-педагогічними працівниками, 

стейкхолдерами актуальних теоретичних і практичних знань, оволодіння 

сучасними методами розв’язання професійних завдань, підвищення рівня 

професійної компетентності. 

1.4. Основними завданнями підготовки, організації і виконання 

сертифікатних програм є: 

 отримання, оновлення та розширення знань, формування нових 

конкурентоспроможних професійних компетентностей;

 засвоєння інноваційних технологій, форм, методів професійної 

діяльності, управління бізнес-процесами у сучасних умовах;

 набуття досвіду виконання посадових обов’язків, практичної роботи 

та професійної діяльності на основі отриманих знань з урахуванням інтересів і 

потреб виробників, споживачів та окремих особистостей;

 набуття досвіду провадження конкретної професійної діяльності;

 вивчення передового досвіду роботи підприємств, організацій, 

бізнес-структур, особливостей сучасного виробництва, методів управління, 

ознайомлення з новітніми досягненнями науки, техніки та перспектив їх 

розвитку;

 розроблення конкретних пропозицій щодо удосконалення 

освітнього процесу, організаційної та методичної роботи, впровадження в 

освітній процес у практику навчання кращих досягнень науки і техніки.

1.5. Виконання сертифікатних програм може відбуватися у ХТЕК КНТЕУ, 

а також на інших підприємствах, в організаціях, установах за згодою учасників 

програми. Відповідальним за підготовку та реалізацію сертифікатної програми є 

завідувач відділення, з числа фахівців якого призначений керівник сертифікатної 

програми. 

1.6. Координацію проведення сертифікатних програм та їх облік здійснює 

заступник директора з навчально-методичної роботи, який: 



– подає на затвердження директору план підготовки, організації і 

виконання сертифікатних програм, інформує адміністративну раду про стан його 

виконання; 

– приймає, реєструє та аналізує складові навчально-методичного 

забезпечення, розроблені кафедрами для виконання сертифікатних програм; 

– координує процеси формування груп слухачів та виконання 

сертифікатних програм; 

– складає розклад занять відповідно до плану виконання 

сертифікатних програм; 

– готує необхідні матеріали для розгляду питання про стан та заходи 

щодо підвищення рівня підготовки, організації і виконання сертифікатних 

програм на засіданнях педагогічної ради університету. 

1.7. Завідувачі циклових комісій забезпечують: 

– призначення керівника, а також осіб, відповідальних за 

безпосередню підготовку, організацію і виконання сертифікатної програми, 

залучення кваліфікованих фахівців, передових профільних установ та організацій, 

укладання з ними договорів про участь у реалізації сертифікатних програм; 

– виконання щорічних планів проведення сертифікатних програм, 

своєчасне заслуховування на засіданнях кафедр відповідних звітів, передбачених 

цим Положенням; 

– підвищення кваліфікації і рівня компетентності викладачів 

сертифікатних програм. 

1.8. Основні терміни та визначення: 

Сертифікатна програма (СП) – це спеціалізований навчальний курс, який 

передбачає цільову підготовку групи слухачів, відповідно до договору про 

реалізацію сертифікатної програми (далі – Договір). 

Керівник СП – призначений директором висококваліфікований фахівець із 

числа співробітників КНТЕУ, що формує профіль та політику СП. Керівником 

СП може разом із керівником від ХТЕК КНТЕУ виступати кваліфікований 

представник організації-партнера СП (за письмовою заявою). 

Цільова група СП – сформована в установленому порядку група суб’єктів 

навчання (слухачів СП), погоджена з керівником (-ками) СП згідно з Договором. 

 

2. ВИМОГИ ДО СЕРТИФІКОВАНИХ ПРОГРАМ 

 

2.1. СП повинна мати затверджений профіль. Структура профілю 

сертифікатної програми: 

- назва коледжу; 

- назва відділення, циклової комісії (за потреби); 

- назви партнерів СП; 

- назва СП; 

- ПІП, посада керівника СП; 

- обсяг СП у кредитах ЄКТС, академічних годинах, термінах; 

- наявність акредитації або сертифікації;  

- передумови (за потреби); 

- мова викладання; 

- термін дії та/або періодичність; 



- мета СП; 

- характеристика СП; 

- програмні компетентності; 

- програмні результати навчання; 

- ресурсне забезпечення (кадрове, матеріально-технічне, інформаційне та 

навчально-методичне); 

- тематичний план; 

- критерії та форми оцінювання і виконання (атестації) СП; 

- рекомендовані інформаційні джерела. 

2.2. Навчання за сертифікатними програмами може здійснюватися в ХТЕК 

КНТЕУ та поза його межами за такими організаційними формами: 

– навчання на базі установ та організацій-партнерів ХТЕК КНТЕУ; 

– навчанням за іншими формами, передбаченими СП та Договором. 

2.3. Навчальний план реалізації СП затверджується директором. Навчання 

за СП може проводитись у формах лекцій, тренінгів, практикумів, семінарів, 

вебінарів, консультацій, лабораторних робіт, практичних занять тощо. 

2.4. Порядок та форми проведення занять, а також процедура підсумкової 

атестації регламентується СП та Договором. 

2.5. Слухачам сертифікатних програм у разі успішного завершення 

навчання та проходження атестації видається сертифікат ХТЕК КНТЕУ та/або 

партнерів СП або спільний сертифікат ХТЕК КНТЕУ та партнерів СП.  

До складу атестаційної комісії має входити щонайменше по одному 

представнику від ХТЕК КНТЕУ та партнерів СП. 

Здобувачі, що навчаються за СП, які пройшли підготовку згідно з 

Договором, але не пройшли атестацію, мають право на повторну процедуру 

підсумкової атестації за процедурою, визначеною в Договорі. 

 

3. ПОРЯДОК ТА ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 

ВИКОНАННЯ СЕРТИФІКАТНИХ ПРОГРАМ 

3.1. Здобувач освіти, педагогічний, науково-педагогічний працівник 

коледжу або стейкхолдер прикріплюється до групи з проходження СП на підставі 

заяви (додаток А). 

Список сформованої групи (груп) слухачів СП із зазначенням прізвища, 

ім’я по батькові кожного учасника програми, який проходитиме навчання, та 

характеру його приналежності до коледжу: відділення, циклової комісії має бути 

наданий керівником СП не пізніше ніж за 7 днів до початку сертифікатної 

програми. 

3.2. Мінімальною кількістю слухачів у групі є п’ять осіб. 

Виконання сертифікатної програми може бути підставою для зарахування 

результатів навчання здобувачів освіти ХТЕК КНТЕУ під час виконання освітніх 

програм молодшого бакалавра, бакалавра.  

3.3. Фінансове забезпечення. 

Здобувач освіти ХТЕК КНТЕУ має право на виконання сертифікатних 

програм на безоплатній основі, якщо програмні результати навчання цієї СП 

відповідають спеціальності, за якою він здобуває освіту. 

Фінансування витрат, пов’язаних з проведенням сертифікатної програми, 

може здійснюватися за рахунок коштів юридичних осіб. 



Договір про надання платних послуг на проведення навчання за СП 

укладається відповідно до ст. 626-631,638, 639, глави 63 Цивільного кодексу 

України, Постанови Кабінету Міністрів України № 796 від 27 серпня 2016 року 

«Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними 

закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 

державної та комунальної форм власності». 

3.4. Кадрове забезпечення. 

Надання освітніх послуг у межах сертифікатних програм здійснюється 

науково-педагогічними працівниками ХТЕК КНТЕУ, визнаними фахівцями 

галузі, представниками інших профільних установ у межах чинних договорів про 

співпрацю або на умовах погодинної оплати праці. 



Додаток А 
 

Зразок заяви слухача сертифікатної програми    

 

Завідувачу циклової комісії 

______________________________________ 
(назва) 

______________________________________  
(прізвище, ініціали) 

______________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові заявника)  

______________________________________ 
(циклова комісія ,   посада / курс та група) 

 
 
 

 

З А Я В А 

 

Прошу прикріпити мене до сертифікатної програми_________________  

 

(назва сертифікатної програми)  
 

 

на термін __________________________________________________________ 
 

(вказати термін з «___» ________20__ р. по «___» ________20__ р. ) 
 

 

Оплату гарантую / В межах виконання ОПП 
(для здобувачів освіти відповідних ОПП) 

 
 
 

 

Дата Підпис 
 
 
 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Завідувач відділення ________________ ___________ ________________ 
(Назва відділення) (Підпис) (Ініціали, прізвище) 


