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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про сертифікатні програми Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (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 установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 

комунальної форми власності» від 27. 08. 2010 р. № 796. 

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

сертифікатних програм (далі – СП) слухачами (студентами КПІ ім. Ігоря Сікорського та іншими 

зацікавленими сторонами), використання їх результатів в освітньому процесі, науковій, 

організаційній, методичній та іншій роботі, а також обов'язки слухачів, викладачів, керівників 

структурних підрозділів за цим напрямом освітньої діяльності. 

1.3. Сертифікатні програми впроваджуються в КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі – 

Університет) як профілізаційна складова або доповнення до освітніх програм, що 

реалізуються в Університеті, для задоволення освітніх потреб здобувачів вищої освіти 

Університету та зовнішніх слухачів (далі – слухачі), поглиблення професійних 

компетентностей, як одна з форм більш гнучкого реагування на актуальні потреби ринку 

праці та високотехнологічного бізнесу. 

1.4. За результатами опанування слухачем сертифікатної програми, набуття певних 

професійних знань, умінь і навичок видається сертифікат КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

Інформація про опанування сертифікатної програми може зазначатися в додатках до 

диплому європейського зразка. 

2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 

2.1. Сертифікатна програма (СП) – це спеціалізований комплекс пов'язаних між собою 

складових (освітніх компонентів) встановленої тривалості, який передбачає професійно 

спрямовану підготовку слухачів, відповідно до цього Положення. 

2.2. Слухач – особа, яка проходить підготовку за сертифікатною програмою (студенти 

КПІ ім. Ігоря Сікорського та зовнішні слухачі). 

3. ЗАПРОВАДЖЕННЯ СЕРТИФІКАТНИХ ПРОГРАМ 

3.1. Сертифікатна програма розробляється кафедрою, в межах закріпленої за нею 

освітньої програми (далі – ОП). 



3.2. Департамент організації освітнього процесу приймає подання кафедри щодо 

запровадження СП, аналізує пакети поданих матеріалів, та виносить питання запровадження 

СП на розгляд Методичної ради Університету. 

3.3. Запровадження сертифікатної програми ухвалюється Методичною радою 

університету, що оформлюється відповідним наказом по Університету. 

3.4. Департамент організації освітнього процесу вносить запроваджені СП до реєстру 

програм. 

3.5. Реалізація СП відбувається на кафедрі (кількох кафедрах), що забезпечує програму, 

а також в інших установах-партнерах кафедри (за потреби), в межах дуальної форми 

здобуття освіти. 

3.6. Завідувач кафедри, яка запроваджує СП, відповідає за реалізацію програм на 

високому професійному рівні та за підготовку до друку сертифікатів про опанування СП. 

4. ВИМОГИ ДО СЕРТИФІКАТНИХ ПРОГРАМ 

4.1. Запровадження СП передбачає наявність опису СП та силабусів до кожної складової 

такої програми. 

4.2. Опис СП – документ, в якому вказується, для якого освітнього рівня створена 

сертифікатна програма, які компетентності будуть сформовані у слухача програми, 

результати навчання, а також основні форми опанування програми. Опис СП складається з 

таких структурних елементів: 

− загальна інформація (титул програми); 

− мета СП; 

− особливості участі слухачів в СП (включно з термінами запису на програму); 

− перелік освітніх компонентів з обсягом у кредитах ЄКТС; 

− компетентності та очікувані результати навчання; 

− особливості оцінювання результатів навчання. 

4.3. До переліку освітніх компонент СП можуть входити як дисципліни з нормативної 

складової освітньої програми, так і дисципліни з вибіркової складової освітньої програми. 

4.4. Освітні компоненти СП для студентів Університету можуть бути опановані в межах 

ОП, за якою він навчається шляхом формування індивідуальної освітньої траєкторії. Обрання 

певної сертифікатної програми відбувається відповідно до затвердженого положення про 

порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін. 
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4.5. Загальний обсяг сертифікатної програми може складати: 

− 20-60 кредитів ЄКТС для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

− 15-40 кредитів ЄКТС для другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

4.6. Запис слухачів на сертифікатні програми здійснюється на основі поданої заяви 

(Додаток 1) у встановлені кафедрою терміни. Запис здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря 

Сікорського на дисципліни сертифікатних програм проводиться на загальних засадах та у 

встановлені терміни запису на вибіркові дисципліни. Запис зовнішніх слухачів на дисципліни 

сертифікатної програми здійснюється кафедрою, що забезпечує ОП. Запис відбувається на 

весь обсяг сертифікатної програми через подання зовнішніми слухачами відповідної заяви, 

на підставі якої слухач прикріплюється до групи з проходження СП. 

4.7. Зарахування слухачів на сертифікатні програми здійснюється розпорядженням 

декана/директора факультету/навчально-наукового інституту про затвердження складу 

групи слухачів сертифікатної програми. 

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕРТИФІКАТНИХ ПРОГРАМ 

5.1. Забезпечення цільової аудиторії передбачає формування групи з числа студентів 

Університету, а також інших осіб відповідно до п. 2.2 цього Положення. 

5.2. Місце проведення сертифікатних програм визначається та забезпечується 

деканатом факультету. СП або окремі її освітні компоненти можуть здійснюватися в формі 

дистанційного навчання. 

5.3. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення сертифікатних 

програм здійснюється кафедрою, яка запроваджує СП. 

5.4. Сертифікатні програми надаються на платній основі у таких випадках: 

− для студентів, які у випадку опанування СП перевищують кількість кредитів 

передбачених ОП, за якою вони навчаються; 

− для зовнішніх слухачів. 

5.5. Вартість 1-го кредиту ЄКТС для студентів, які при їх опануванні перевищують 

кількість кредитів, запланованих навчальними планами, щорічно (до початку нового 

навчального року) встановлюється відповідним наказом КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

Калькуляція розробляється планово-фінансовим відділом і передбачає оплату викладачів 

згідно чинного законодавства, виходячи з їх навантаження. 

5.6. Вартість сертифікатної програми для зовнішніх слухачів встановлюється на підставі 

розрахунків, які здійснює планово-фінансовий відділ. Вхідні дані для цих розрахунків 



планово-фінансовий відділ отримує від завідувача кафедри, відповідальної за сертифікатну 

програму. Планово-фінансовий відділ разом з деканом факультету/директором 

навчально-наукового інституту розробляє і затверджує наказ про кошторис сертифікатної 

програми. 

5.7. Надання освітніх послуг у межах сертифікатних програм кафедри здійснюється 

провідними науково-педагогічними працівниками кафедри та/або представниками 

установ-партнерів у межах чинних договорів про співпрацю. 

6. ЗВІТНІСТЬ 

6.1. Слухачам сертифікатних програм у разі успішного завершення навчання та 

проходження атестації видається сертифікат Університетського зразка за підписом ректора 

(проректора). 

6.2. У разі залучення до проведення сертифікатної програми установ- партнерів 

Університету за договорами про співпрацю слухачам видається сертифікат з підписами 

керівників та печатками Університету та установи-партнера (за наявності). 

6.3. Витрати на виготовлення та друк сертифікату оплачується слухачем окремо, за 

цінами затвердженими на поточний рік. 
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Додаток 1 до Положення 

 
Декану факультету/ 

директору навчально-наукового інституту 

_______________________________________ 
(назва структурного підрозділу) 

_______________________________________ 
(повне ім’я, ПРІЗВИЩЕ керівника) 

_______________________________________ 
(Прізвище, ім’я, по батькові заявника) 

_______________________________________ 
(курс та група (для студентів)) 

 
 

ЗАЯВА 
 

Прошу прикріпити мене до сертифікатної програми    
(назва сертифікатної програми) 

_______________________________________________ на термін   

Оплату гарантую1 

 

 

Дата        Підпис 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Керівник структурного підрозділу   _________   ________________  
             (підпис)         (Ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

Завідувач кафедри    _________   ________________ 
             (підпис)         (Ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 
  

                                            
1 у випадках, встановлених в п. 5.4. Положення 



Додаток 2 до Положення 

 

УКРАЇНА 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _______ 
м. Київ          «___»_________ 20__ р. 

 
Про затвердження складу групи слухачів 

сертифікатної програми ________________________________ 
(назва сертифікатної програми) 

По студентському складу _________________________________ 
(назва факультету/навчально-наукового інституту) 

денна/заочна форма навчання 

 
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та на підставі рішення Методичної 

ради КПІ ім. Ігоря Сікорського протокол № ___ від _____________, 

ПРОПОНУЮ: 
Нижченазваних студентів 2-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

включити до складу слухачів сертифікатної програми _____________________ в межах 

спеціальностей факультету/навчально-наукового інституту: 

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення, 

Освітня програма «Інженерія програмного забезпечення розподілених систем» 

група ________ 

1. Алексеева Марта Петрівна 

2. Карпенко Микола Іванович (навчання за договором за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб) 

група ________ 

 

Підстава: заяви студентів з погодженням завідувача кафедри. 

 
Декан/директор   _________   ________________  

            (підпис)         (Ім’я, ПРІЗВИЩЕ)  
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Проект розпорядження вносить: 

Завідувач кафедри _______________ _________   ________________ 
(назва кафедри)         (підпис)         (Ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

Дата ____________ 

 

 

 

 

Список розсилки: 

Електронні копії: 

1. деканат факультету/навчально-наукового інституту; 

2. департамент організації освітнього процесу 

 

 

 

_________________________ 
(структурний підрозділ) 

Виконавець 

_________________________ 
(Ім'я, ПРІЗВИЩЕ) 

Тел.:____________ 

 


	1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
	2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
	3. ЗАПРОВАДЖЕННЯ СЕРТИФІКАТНИХ ПРОГРАМ
	4. ВИМОГИ ДО СЕРТИФІКАТНИХ ПРОГРАМ
	5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕРТИФІКАТНИХ ПРОГРАМ
	6. ЗВІТНІСТЬ
	Додаток 1 до Положення
	Додаток 2 до Положення

