
  



 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про сертифікатні програми Приватного вищого навчального 
закладу «Інститут психології і підприємництва» (далі - Положення) розроблено 
відповідно до таких законодавчих актів, нормативно-правових документів: 

- Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VІІ, зі змінами та 
доповненнями; 

- Статуту Приватного вищого навчального закладу «Інститут психології і 
підприємництва»; 

- Положення про організацію освітнього процесу в Приватному вищому 
навчальному закладі «Інститут психології і підприємництва», затвердженого Вченою 
радою Інституту (протокол №2 від 25 березня 2021 р.); 

- інших нормативно-правових документів. 
1.2. Положення регламентує надання платних освітніх послуг у вигляді 

сертифікатних освітніх програм, в тому числі освітніх програм підвищення 
кваліфікації (далі – сертифікатні програми); визначає види, форми, зміст, порядок, 
тривалість навчання за сертифікатними програми, їх використання в освітньому 
процесі, науковій, організаційній, методичній та іншій роботі, а також обов’язки 
слухачів, викладачів, керівників структурних підрозділів за цим напрямом освітньої 
діяльності.  

Цим Положенням повинні керуватись у своїй роботі всі суб’єкти, причетні до 
розробки та реалізації сертифікатних програм в Інституті. 

1.3. Сертифікатні програми впроваджуються в Приватному вищому 
навчальному закладі «Інститут психології і підприємництва» (далі - Інститут) як 
доповнення до освітніх програм, що реалізуються в Інституті, та для задоволення 
освітніх потреб слухачів, поглиблення або розширення професійних 
компетентностей, як одна з форм більш гнучкого реагування на актуальні потреби 
ринку праці та бізнесу.  

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: 
- сертифікатна освітня програма (сертифікатна програма) – це спеціалізований 

комплекс пов’язаних між собою складових (освітніх компонентів) встановленої 
тривалості, який передбачає професійно спрямовану підготовку слухачів, відповідно 
до цього Положення та договору про надання платної освітньої послуги; 

- слухач – особа, яка проходить підготовку в Інституті за сертифікатною 
освітньою програмою. Слухачами можуть бути здобувачі вищої освіти Інституту, 
викладачі та співробітники Інституту та зовнішні зацікавлені особи.  
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СЕРТИФІКАТНИХ ПРОГРАМ 

2.1. Метою реалізації сертифікатних програм є задоволення індивідуальних 
освітніх потреб різних груп населення у набутті певних компетентностей та 
підвищення професійного рівня.  

2.2. Основними завданнями реалізації сертифікатних програм є: 
- надання базових та додаткових знань і професійних компетентностей у 

визначеній галузі знань; 



- засвоєння інноваційних технологій, форм, методів роботи в межах програми; 
- набуття досвіду практичної роботи та професійної діяльності на основі 

отриманих знань, умінь і навичок; 
- ознайомлення з новітніми досягненнями освіти і науки та перспектив їх 

розвитку; досвідом представників бізнесу, сучасними практиками в сфері управління; 
- розроблення конкретних пропозицій щодо вдосконалення освітнього процесу, 

організаційної та методичної роботи, впровадження у практику навчання 
інноваційних технологій. 

2.3. Сертифікатні програми орієнтовані на постійне підвищення слухачами 
професійного рівня, впровадження результатів у професійній і науковій діяльності, а 
також залучення усіх зацікавлених сторін до співпраці з Інститутом та профільними 
кафедрами. 

 
3. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ВИМОГИ ДО СЕРТИФІКАТНИХ ПРОГРАМ  

 

3.1. Навчання за сертифікатною програмою може здійснюватися в структурних 
підрозділах Інституту та поза його межами.  

3.2. Сертифікатна програма розробляється за ініціативи викладачів кафедр, 
співробітників інших структурних підрозділів, обговорюється на засіданнях 
відповідних кафедр. Сертифікатна програма може розроблятися викладачами 
Інституту й за ініціативи власників бізнесу, керівників структурних підрозділів 
бізнес-структур для реалізації корпоративного навчання їх співробітників. За потреби 
до розробки сертифікатних програм можуть залучатися партнери, замовники та 
фахівці-практики із відповідним досвідом роботи. 

3.3. За поданням кафедри чи іншого структурного підрозділу Інституту 
розроблена сертифікатна програма розглядається на Науково-методичній раді та 
затверджується Вченою радою Інституту.   

3.4. Організація освітнього процесу за сертифікатними програмами 
покладається на структурний підрозділ Інституту - Центр бізнес-освіти та підвищення 
кваліфікації, який несе відповідальність за реалізацію програм на високому 
професійному рівні, своєчасне оформлення необхідної документації, підготовку та 
друк відповідних сертифікатів тощо. 

3.5. Тривалість та обсяг сертифікатної програми, форми контролю результатів 
навчання визначаються Інститутом в залежності від мети та завдань навчання та 
зазначаються в освітній програмі.  

3.6. Періодичність здійснення сертифікатної програми встановлюється у кожному 
конкретному випадку залежно від потреби. 

3.7. Обсяг сертифікатної програми визначається в академічних годинах та 
кредитах Європейської кредитно-трансферної системи (далі – ЄКТС). 

Один кредит ЄКТС відповідає 30 академічним годинам аудиторних занять і 
самостійної роботи над опануванням навчальної дисципліни (освітнього компонента) 
програми. На аудиторну роботу при вивченні навчальної дисципліни має припадати 
не менше 1/3 загального обсягу. 

3.8. В залежності від обсягу та тривалості навчання розрізняють такі види 
сертифікатних програм: 



3.8.1 короткострокові сертифікатні програми, які передбачають проведення 
тренінгів, семінарів, майстер-класів, конференцій, круглих столів, вебінарів тощо. 
Загальний обсяг короткострокової сертифікатної програми складає до 60 годин / 2 
кредитів ЄКТС; 

3.8.2 середньострокові сертифікатні програмами – це спеціальні освітні курси, 
що включають вивчення декількох освітніх компонентів. Загальний обсяг 
середньострокової сертифікатної програми складає 60 годин/2 кредити ЄКТС - 180 
годин/6 кредитів ЄКТС; 

3.8.3 довгострокові сертифікатні програмами спрямовуються на поглиблення 
слухачами спеціальних фахових, науково-методичних, педагогічних, соціально-
гуманітарних, психологічних, правових, економічних, управлінських, комунікативних та 
інших компетентностей, а також вивчення кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду, 
що сприяє якісному виконанню ними своїх безпосередніх обов’язків, розширенню сфери 
їх компетенції тощо. Загальний обсяг довгострокової сертифікатної програмами 
становить більше 180 годин/6 кредитів ЄКТС. До довгострокових сертифікатних 
програм належать і освітні програми підвищення кваліфікації, які реалізуються в 
Інституті за освітніми програмами mini МВА. 

3.9. Запровадження сертифікатних програм передбачає наявність відповідної 
освітньої програми, робочих програм навчальних дисциплін та/або силабусів до 
кожної складової такої програми.  

3.10. Освітня (сертифікатна) програма – це документ, в якому вказується, для 
якого освітнього рівня передбачається сертифікатна програма, які компетентності 
будуть сформовані у слухача програми, результати навчання, а також основні форми 
опанування програми.  

Освітня програма складається з таких структурних елементів:  
- преамбула, де зазначаються розробники та зовнішні рецензенти програми; 
- загальна інформація (цільова аудиторія, тривалість та обсяг, передумови 

вступу тощо);  
- мета та характеристика програми;  
- програмні компетентності та очікувані результати навчання;  
- перелік освітніх компонентів з обсягом у кредитах ЄКТС;  
- форма підсумкового контролю (за наявності) та особливості оцінювання 

результатів навчання.  
3.11. Робоча програма сертифікатної програми (або її окремого освітнього 

компонента) та/або силабус розробляється викладачами, розглядається на кафедрі та 
затверджується Науково-методичною радою Інституту. 

3.12. Оцінювання результатів навчання слухачів за сертифікатними програмами 
(якщо програми того потребують) здійснюється аналогічно оцінюванню результатів 
навчання здобувачів вищої освіти відповідно до Положення про організацію та 
проведення поточного та підсумкового семестрового контролю результатів навчання 
здобувачів вищої освіти Приватного вищого навчального закладу «Інститут 
психології і підприємництва». 

3.13. Сертифікатні програми або окремі її освітні компоненти можуть 
здійснюватися в формі дистанційного навчання або з використанням технологій 
дистанційного навчання. 



3.14. Здобувачі вищої освіти Інституту можуть обирати певні сертифікатні 
програми (або окремі курси, навчальні дисципліни, що до них входять) у рамках 
реалізації права на вільний вибір навчальних дисциплін. Протягом навчання 
здобувачі вищої освіти можуть опановувати декілька сертифікатних програм, або не 
обирати жодної, формуючи свою індивідуальну траєкторію навчання та 
індивідуальний план. 

3.15. Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання, 
отриманих у неформальній освіті (тобто під час опанування сертифікатної програми) 
в обсязі, що, як правило, не перевищує 10% від загального обсягу кредитів, 
передбачених освітньою програмою, за якою вони навчаються, але в межах 
навчального року − не більше 6 кредитів.  

3.16. Запис здобувача вищої освіти Інституту на сертифікатні програми або 
окремі їх навчальні дисципліни проводиться на основі поданої ним у встановлені 
терміни заяви. 

Запис інших слухачів на сертифікатні програми здійснюється на основі поданої 
заяви та документів, перелік яких встановлюється в залежності від виду програми та 
зазначених в ній вимог до цільової аудиторії, наявності освіти тощо. 

3.17. Зарахування слухача на сертифікатну програму здійснюється наказом 
ректора Інституту за умови надання ним всіх документів, що підтверджують його 
можливість навчатися за цією програмою, та після оплати освітньої послуги. 

3.18. Сертифікатні програми надаються на платній основі в таких випадках: 
- для зовнішніх слухачів; 
- для здобувачів вищої освіти, якщо кількість кредитів ЄКТС, передбачених на 

опанування вибіркових дисциплін за освітньою програмою, за якою вони навчаються 
в Інституті, перевищує кількість кредитів ЄКТС, що відводиться на опанування 
сертифікатної програми.  

Співробітники та викладачі Інституту рішенням ректора можуть звільнятися від 
оплати за сертифікатні програми або ці послуги надаватися їм зі знижкою. 

3.19. Проходження викладачами Інституту сертифікатних програм може 
зараховуватися як підвищення кваліфікації відповідно до Положення про підвищення 
кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників Приватного вищого 
навчального закладу «Інститут психології і підприємництва».  

3.20. Бухгалтерія Інституту здійснює: 
- розрахунок вартості платної освітньої послуги (вартості навчання за 

сертифікатними програмами), виходячи із кількості годин аудиторних занять, витрат 
на розробку та друк сертифікатів, витратні матеріали, які потрібні для проведення 
занять, витрат на оплату праці тощо; 

- проведення оплати праці викладачам програм за проведені заняття на основі 
поданого табелю обліку робочого часу з погодинної оплати праці; 

- відстеження оплати за навчання слухачами. 
3.21. Працівники Центру бізнес-освіти та підвищення кваліфікації мають: 
- забезпечити укладання договорів про надання освітньої послуги;  
- своєчасно розміщувати та оновлювати інформацію щодо сертифікатних 

програм та виданих сертифікатів на вебсайті Інституту;  



- здійснювати організаційний супровід сертифікатних програм (готувати 
відповідні накази, оформлювати інші документи, вести документообіг, облік виданих 
сертифікатів тощо). 

3.22. Навчально-методичне забезпечення сертифікатних програм здійснюється 
викладачами, які їх запроваджують та забезпечують викладання окремих освітніх 
компонентів. 

3.23. Надання освітніх послуг у межах сертифікатних програм здійснюється 
провідними науково-педагогічними працівниками кафедри, фахівцями-практиками із 
досвідом роботи та/або представниками установ-партнерів у межах чинних договорів 
про співпрацю.  
 

4. АТЕСТАЦІЯ СЛУХАЧІВ СЕРТИФІКАТНИХ ПРОГРАМ 
 

4.1. Умови атестації слухачів сертифікатних освітніх програм та форми цієї 
атестації визначаються відповідною сертифікатною програмою.  

Як правило, короткострокові сертифікатні програми не передбачають 
здійснення підсумкової атестації. Навчання за середньостроковими сертифікатними  
програмами завершується складанням підсумкового екзамену, тестування чи творчої 
роботи, що дозволяє встановити рівень засвоєння програми. За довгостроковими 
сертифікатними програмами підсумкова атестація може проводитися у формі захисту 
кваліфікаційної роботи та/або підсумкового  кваліфікаційного екзамену. 

4.2. Для атестації слухачів сертифікатних програм створюється атестаційна 
комісія, до якої входить не менше трьох науково-педагогічних працівників. Як 
правило, головою комісії є ректор або президент Інституту. До складу атестаційної 
комісії можуть залучатися представники підприємств, фахівці-практики, підприємці 
і керівники із досвідом роботи.  

 
5. ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ 

 

5.1. За результатами успішного опанування сертифікатної програми, набуття 
певних професійних знань, умінь і навичок слухачам видається сертифікат Інституту 
за підписом ректора або уповноваженої ним особи. Інформація про опанування 
сертифікатної програми здобувачем вищої освіти Інституту може зазначатися в 
додатку до диплома європейського зразка.  

5.2. Слухачі, які успішно пройшли повний курс навчання за ліцензованими 
освітніми програмами підвищення кваліфікації, отримують сертифікат та свідоцтво з 
підвищення кваліфікації, що надає їм право здійснювати певний вид діяльності. 

5.3. У сертифікаті зазначається: 
- повне найменування закладу вищої освіти; 
- тема (напрям, найменування), обсяг навчання у годинах та/або кредитах 

ЄКТС, за потреби – тривалість навчання (з дати по дату); 
- прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка проходила навчання 

за сертифікатною програмою; 
- опис досягнутих результатів навчання; 
- дата видачі та обліковий запис сертифіката; 
- найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали особи, яка 

підписала документ, та її підпис. 



5.4. У разі залучення до проведення сертифікатної програми організацій-
партнерів/стейкхолдерів слухачам видається сертифікат із підписами керівників та 
печатками Інституту та організації-партнера/стейкхолдера.  

5.5. Перелік виданих Інститутом сертифікатів оприлюднюється на офіційному 
веб-сайті протягом 15 календарних днів після їх видачі та містить таку інформацію: 

- прізвище та ініціали особи, яка отримала сертифікат;  
- назву освітньої програми (теми, освітнього курсу тощо) та обсяг (тривалість) 

в годинах та/або кредитах ЄКТС; 
- дату видачі та обліковий запис сертифіката. 

 
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

6.1. Положення розглядається і схвалюється Вченою радою Інституту та 
вводиться в дію наказом ректора Інституту.  

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і схвалюються 
Вченою радою Інституту та вводяться в дію наказом ректора Інституту. 

 


	- Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VІІ, зі змінами та доповненнями;

