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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

Положення про підготовку, організацію та проведення сертифікатних 

програм у Національному авіаційному університеті (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.  

Дане ПОЛОЖЕННЯ визначає: види, форми, зміст сертифікатних 

програм (далі – СП); порядок та тривалість проходження СП особами, які 

навчаються в Національному авіаційному університеті (далі – НАУ) 

(здобувачами вищої освіти НАУ та іншими зацікавленими сторонами); 

використання результатів СП в освітньому процесі, науковій та інших видах 

діяльності; обов’язки учасників освітнього процесу за сертифікатними 

програмами.  

Сертифікатні програми впроваджуються в НАУ як профільна складова 

або доповнення до освітніх програм, що реалізуються в Університеті, для 

задоволення освітніх потреб здобувачів вищої освіти Університету та 

зовнішніх слухачів, розширення професійних компетентностей, як однієї з 

форм гнучкого реагування на актуальні потреби сучасного бізнесу та в 

умовах конкурсного та конкурентного середовища на ринку праці.  

За результатами опанування здобувачами вищої освіти/зовнішніми 

слухачами сертифікатної програми, набуття певних професійних знань, умінь 

і навичок видається сертифікат Національного авіаційного університету, а 

інформація про опанування здобувачами вищої освіти НАУ сертифікатної 

програми зазначається в додатку до диплому європейського зразка. 

 

2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 

Сертифікатна програма (СП) – це спеціалізований комплекс 

пов’язаних між собою освітніх компонентів, який передбачає професійно-

спрямовану підготовку слухачів, відповідно до цього ПОЛОЖЕННЯ; це 

авторські освітні продукти, створені провідними професорами та науковцями 

НАУ. 

Слухач – особа, яка проходить підготовку за сертифікатною 

програмою (здобувачі вищої освіти, співробітники НАУ та зовнішні слухачі). 

Сертифікат – це офіційний документ, виданий НАУ, що засвідчує 

високий професійний рівень і право його власника на виконання окремих 

робіт, що вимагають спеціальних професійних компетентностей набутих у 

процесі опанування сертифікатної програми.  
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3. ЗАПРОВАДЖЕННЯ СЕРТИФІКАТНИХ ПРОГРАМ 

Сертифікатна програма розробляється кафедрою, в межах закріпленої 

за нею освітньої програми (далі – ОП).  

Департамент забезпечення якості освіти приймає подання кафедри 

щодо запровадження СП, аналізує пакети поданих матеріалів, та виносить 

питання запровадження СП на розгляд ради з якості НАУ.  

Запровадження сертифікатної програми ухвалюється радою з якості та 

рекомендується на розгляд вченої ради Університету. 

Вчена рада НАУ затверджує СП, що оформлюється відповідним 

наказом по Університету.  

Відділ моніторингу якості вищої освіти вносить запроваджені СП до 

реєстру сертифікатних програм.  

Реалізація СП відбувається на кафедрі (кількох кафедрах), що 

забезпечує програму, а також в інших установах-партнерах кафедри 

(підприємствах, установах та організаціях), в межах дуальної форми здобуття 

освіти.  

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 

Запровадження СП передбачає наявність опису СП та силабусів до 

кожного освітнього компоненту програми.  

Опис сертифікатної програми – це 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 та профіль програми);  

– мета СП;  

– особливості участі слухачів в СП (включно з термінами запису на 

програму);  

– компетентності та очікувані результати навчання; 

– перелік освітніх компонентів з обсягом у кредитах ЄКТС;  

– структурно-логічна схема СП; 

– особливості оцінювання результатів навчання; 

– підсумкова атестація.  



[Введите текст] 

 

Система менеджменту якості  

Положення про підготовку, організацію та 

проведення сертифікатних програм у 

Національному авіаційному університеті 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ 

П  21.01.01(01) –02 – 2018 

стор. 4 з 5 

 

Освітні компоненти СП для здобувачів вищої освіти НАУ можуть бути 

опановані в межах ОП, за якою вони навчаються шляхом формування 

індивідуальної освітньої траєкторії. Обрання певної сертифікатної програми 

відбувається відповідно до затвердженого положення про порядок реалізації 

здобувачами вищої освіти НАУ права на вільний вибір навчальних 

дисциплін.  

Загальний обсяг навчального часу СП для студентів Університету може 

складати:  

 до 30 кредитів для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;  

 до 16 кредитів для другого (магістерського) рівня вищої освіти.  

Запис слухачів на сертифікатні програми здійснюється на основі 

поданої заяви у встановлені кафедрою терміни.  

Запис здобувачів вищої освіти НАУ на СП 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.  

Зарахування слухачів на сертифікатні програми здійснюється 

розпорядженням декана/директора факультету/інституту про затвердження 

складу групи слухачів сертифікатної програми.  

 

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕРТИФІКАТНИХ ПРОГРАМ 

Забезпечення цільової аудиторії СП передбачає формування групи з 

числа здобувачів вищої освіти та співробітників НАУ, а також зовнішніх 

слухачів.  

Місце та час проведення сертифікатних програм визначається та 

забезпечується деканатом факультету/дирекцією інституту у вигляді 

розкладу занять. СП або окремі її освітні компоненти можуть здійснюватися 

у формі дистанційного навчання.  

Навчально-методичне та матеріально-технічне, кадрове забезпечення 

сертифікатних програм розробляється та визначається кафедрою, яка 

запроваджує СП.  

Сертифікатні програми надаються на платній основі у таких випадках:  

– для здобувачів вищої освіти НАУ, які у випадку опанування СП 

перевищують кількість кредитів передбачених ОП за якою вони навчаються;  

– для співробітників НАУ 

– для зовнішніх слухачів.  
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Вартість 1-го кредиту ЄКТС для здобувачів вищої освіти НАУ, які при 

їх опануванні перевищують кількість кредитів, запланованих навчальними 

планами, щорічно (до початку нового навчального року) встановлюється 

відповідним наказом ректора НАУ. Калькуляція розробляється планово-

фінансовим відділом і передбачає оплату науково-педагогічних працівників 

згідно чинного законодавства, виходячи з їх навантаження.  

Вартість сертифікатної програми для зовнішніх слухачів 

встановлюється на підставі розрахунків, які здійснює планово-фінансовий 

відділ. Вхідні дані для цих розрахунків готує завідувач кафедри, 

відповідальної за сертифікатну програму. Планово-фінансовий відділ разом з 

деканом факультету/директором інституту розробляє і затверджує наказ про 

кошторис сертифікатної програми.  

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 

Слухачам сертифікатних програм після успішного завершення 

навчання та проходження підсумкової атестації видається сертифікат 

університетського зразка за підписом ректора.  

У разі залучення до проведення сертифікатної програми установ-

партнерів НАУ за договорами про співпрацю слухачам видається сертифікат 

з підписами керівників та печатками Університету та установи-партнера.  

Витрати на виготовлення та друк сертифікату оплачується окремо, за 

цінами затвердженими на поточний рік. 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

прим. 

Куди 

передано 

(підрозділ) 

Дата видачі П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

Розміщено на офіційному сайті НАУ за посиланням: 

 https://nau.edu.ua/proyekty-normatyvnyh-dokumentiv-2020/ 

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 

зміни 

№ листа /сторінки (пункт) 
Підпис особи, 

яка 

внесла зміну 

Дата 

внесен-

ня 

зміни 

Дата 

введен-

ня 

зміни 
зміненого заміненого нового 

анульова

ного 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 

№ пор. Прізвище ім’я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

     

     

     

 


