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Положення  

про сертифікатні програми в Херсонському державному університеті 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про сертифікатні програми Херсонського державного 

університету  (далі – Положення) складено відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, 

іншими закладами та закладами системи освіти, що належать до державної і 

комунальної форми власності» від 27. 08. 2010 р. № 796 (зі змінами та 

доповненнями), Статуту ХДУ та інших нормативно-правових документів 

Херсонського державного університету (далі - Університет). 

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

проходження сертифікатних програм слухачами, використання їх результатів 

в освітньому процесі, науковій, організаційній, методичній та іншій 

діяльності, а також обов’язки слухачів, викладачів, керівників структурних 

підрозділів, задіяних у реалізації сертифікатних програм. 

1.3. Сертифікатні програми впроваджуються з метою задоволення 

індивідуальних освітніх потреб у набутті певних результатів навчання, 

компетентностей і можуть виступати: 

- як інструмент забезпечення індивідуальних освітніх потреб для різних 

груп населення, в тому числі – для забезпечення потреб у побудові 

індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти, для розширення 

рівня їх загальних компетентностей; 

- як профілізаційна складова або засіб поглиблення і розширення 

програмних результатів навчання освітніх програм для здобувачів вищої 

освіти у межах вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки; 

- як форма підвищення професійної кваліфікації для поглиблення та 

отримання нових професійних компетентностей у визначеній галузі знань. 

1.4. Сертифікатна програма – спеціалізований навчальний курс або 

спеціалізований комплекс пов’язаних між собою складових (освітніх 

компонентів) встановленої тривалості, який передбачає професійно-

спрямовану підготовку слухачів, відповідно до цього Положення. 

1.5. Слухач – особа, яка проходить підготовку за сертифікатною 

програмою (здобувачі вищої освіти та інші зацікавлені особи). 

1.6. За результатами навчання за сертифікатною програмою слухачу 

видається сертифікат. У сертифікаті зазначається інформація про здобуті 

програмні результати і компетентності за сертифікатною програмою 

Відомості про опановану сертифікатну програму також зазначаються у 

додаток до диплому європейського зразка у разі, якщо освітні компоненти і 



кредити сертифікатної програми зараховуються здобувачу вищої освіти до 

загального обсягу кредитів вибіркової частини освітньої програми певного 

рівня вищої освіти. 

1.7. Здобуті програмні результати і компетентності за сертифікатною 

програмою в Університеті не дають права на здобуття освітнього ступеня та 

отримання документа про вищу освіту, але можуть бути визнаними як 

підвищення кваліфікації або перезараховані у системі формальної освіти. 

 

2. Вимоги, порядок запровадження та зарахування результатів навчання 

за сертифікатними програмами.  

2.1. Загальний обсяг, структура та тривалість сертифікатної програми 

визначається відповідно до мети і завдань навчання. Загальний обсяг 

сертифікатної програми визначається кількістю академічних годин і кредитів 

ЄКТС. Із загального обсягу годин на аудиторні заняття відводиться від 1/3 до 

1/2 частини.  

2.2. Сертифікатні програми можуть бути: короткостроковими; 

середньостроковими; довгостроковими.  

2.2.1. Обсяг короткострокової сертифікатної програми складає від 

30 академічних годин (1 кредит ЄКТС) до 60 академічних годин (2 кредити 

ЄКТС), такі програми спрямовані передусім на підвищення кваліфікації або 

задоволення індивідуальних освітніх потреб різних груп населення. 

Короткострокові сертифікатні програми не можуть зараховуватися здобувачу 

вищої освіти як освітні компоненти вибіркової частини основної освітньої 

програми. 

2.2.2. Обсяг середньострокової сертифікатної програми може складати 

90 академічних годин (3 кредити ЄКТС), 120 академічних годин (4 кредити 

ЄКТС), 150 академічних годин (5 кредитів ЄКТС). Середньострокові 

сертифікатні програми можуть зараховуватися здобувачу вищої освіти до 

загального обсягу кредитів як освітні компоненти вибіркової частини його 

освітньої програми.  

2.2.2. Довгострокові сертифікатні програми є профілізаційною 

складовою або засобом поглиблення і розширення програмних результатів 

навчання освітніх програм у межах вибіркових дисциплін циклу загальної 

підготовки і можуть зараховуватись здобувачу вищої освіти до загального 

обсягу кредитів вибіркової частини його освітньої програми. Загальний обсяг 

довгострокової сертифікатної програми для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти може складати від 600 академічних годин 

(20 кредитів ЄКТС) до 900 академічних годин (30 кредитів ЄКТС) і 

передбачати реалізацію протягом 2-3 навчальних років. Загальний обсяг 

довгострокової сертифікатної програми для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти може складати від 300 академічних годин 

(10 кредитів ЄКТС) до 450 академічних годин (15 кредитів ЄКТС) і 

передбачати реалізацію протягом 1-2-х семестрів. Якщо здобувач опанував 

довгострокову сертифікатну програму не в повному обсязі, то освітні 

компоненти сертифікатної програми зараховуються йому до циклу загальної 



підготовки вибіркової частини освітньої програми в обсязі здобутих кредитів 

без отримання сертифікату. 

2.3. Під час розробки сертифікатних програм, визначення їх форм і 

тривалості ураховуються: актуальність і відповідність сучасним потребам 

ринку праці, особливі вимоги щодо освітнього ступеня, фахової підготовки, 

галузі професійної діяльності слухачів сертифікатної програми, вимоги щодо 

залучення спеціалізованого обладнання або лабораторій. Сертифікатні 

програми можуть розроблятися за ініціативи викладачів кафедр або 

співробітників інших структурних підрозділів, інших закладів-партнерів.  

2.4. Процедура запровадження сертифікатної програми передбачає: 

- науково-методичний аналіз, обговорення змісту і структури 

програми, призначення керівника сертифікатної програми на засіданні 

кафедри / міжкафедрального семінару із залученням (за потреби) інших 

закладів-партнерів кафедри, стейкхолдерів;  

- обговорення і експертиза на науково-методичній раді Університету; 

- затвердження вченою радою Університету за поданням 

керівника сертифікатної програми і запровадження в дію наказом ректора 

Університету;  

- оприлюднення затверджених сертифікатних програм навчально-

методичним відділом на вебресурсах Університету; 

- презентація керівником програми сертифікатної програми та 

силабусів освітньої компоненти / освітніх компонент сертифікатних програм 

на веб-ресурсах Університету. 

2.5. Навчання за сертифікатною програмою завершується атестацією 

слухачів з виявленням рівня досягнення програмних результатів навчання і 

компетентностей, передбачених сертифікатною програмою. Оцінювання 

здійснюється за накопичувальною системою відповідно до Порядку 

оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Херсонському 

державному університеті. 

 

3. Реалізація сертифікатних програм, їх матеріально-технічне і фінансове 

забезпечення. 

3.1. Реалізація сертифікатної програми може здійснюватися в 

структурних підрозділах Університету та поза його межами: на кафедрі 

(кількох кафедрах), що забезпечують сертифікатну програму, а також на базі 

інших закладів-партнерів кафедри (за потреби). Організація навчання за 

сертифікатною програмою може здійснюватися за очною (денною), 

дистанційною або змішаною формами. Надання освітніх послуг у межах 

сертифікатної програми здійснюється провідними науково-педагогічними 

працівниками кафедр, співробітниками структурних підрозділів та/або 

представниками закладів-партнерів відповідно до чинного законодавства. 

3.2. Мінімальна кількість слухачів у групі як правило становить не 

менше 12 осіб і може коригуватися за погодженням ректора університету 

відповідно до особливих умов реалізації і фінансового забезпечення 



сертифікатної програми. Зарахування слухачів на навчання за сертифікатною 

програмою здійснюється  наказом ректора Університету.  

3.3. Запис на сертифікатні програми зовнішніх слухачів, а також 

здобувачів вищої освіти на навчання на платній основі, здійснюється Офісом 

доуніверситетської підготовки, післядипломної освіти та роботи з іноземцями. 

3.4. Обрання здобувачами вищої освіти середньострокових 

сертифікатних програм у рамках побудови індивідуальної освітньої траєкторії 

проводиться на загальних засадах відповідно до Положення про порядок і 

умови обрання освітніх компонент/ навчальних дисциплін за вибором 

здобувачами вищої освіти у Херсонському державному університеті. 

3.5. Запис здобувачів вищої освіти на довгострокові сертифікатні 

програми для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

зважаючи на тривалість сертифікатної програми проводиться в кінці 1-го або 

2-го курсів навчання, для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти – в кінці 1-го семестру навчання. Запис відбувається на весь обсяг 

сертифікатної програми через подання здобувачами вищої освіти відповідної 

заяви, на підставі якої здобувач зараховується до групи навчання за 

сертифікатною програмою наказом ректора. 

3.6. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення 

сертифікатної програми здійснюється кафедрою / кафедрами та (за потреби) 

іншими структурними підрозділами, іншими закладами-партнерами кафедри, 

залученими до реалізації сертифікатної програми. 

3.7. Якщо освітні компоненти і кредити сертифікатної програми 

зараховуються до загального обсягу кредитів вибіркової частини освітньої 

програми певного рівня вищої освіти, то навчання за сертифікатною 

програмою входить до загальної вартості навчання здобувача вищої освіти. 

3.8. Навчання за сертифікатною програмою здійснюється за кошти 

фізичних або юридичних осіб для:  

– для зовнішніх слухачів.  

– для слухачів – здобувачів вищої освіти, які у випадку навчання за 

сертифікатною програмою перевищують кількість кредитів передбачених 

основною освітньою програмою, за якою вони навчаються;  

3.9. Навчання за сертифікатною програмою за кошти фізичних або 

юридичних осіб здійснюється на підставі укладеного договору. Бланк 

договору затверджується ректором Університету. Розмір плати за надання 

платної послуги визначається на підставі її вартості, що розраховується на 

весь строк її надання у повному обсязі. Вартість навчання затверджується 

наказом ректора Університету на підставі калькуляції. Вихідні дані для цих 

розрахунків плановому відділу надає Офіс доуніверситетської підготовки, 

післядипломної освіти та роботи з іноземцями за погодженням із керівником 

сертифікатної програми. Офіс доуніверситетської підготовки, післядипломної 

освіти та роботи з іноземцями складає фінансовий план на бюджетний рік по 

сертифікатним програмам та надає проректору з фінансово-господарської та 

науково-педагогічної роботи. 

 



 


