розробку, готують всі необхідні документи для її запровадження в Університеті,
забезпечують поширення інформації про програму, надають необхідну інформацію
структурним підрозділам УКУ для її реалізації, забезпечують документальне
оформлення і проведення атестації слухачів програми.
3. Запровадження та вимоги до СПА
3.1. Навчання на СПА відбувається в рамках спеціальностей та освітніх програм
Українського католицького університету, які є акредитовані Національним агентством з
питань забезпечення якості вищої освіти, Акредитаційною комісією України та/або були
ліцензовані Міністерством освіти та науки України.
3.2. СПА затверджується наказом ректора, згідно з рішенням Вченої ради факультету за
поданням структурного підрозділу,
в рамках якого здійснюється навчання за
спеціальністю/освітньою програмою, на основі яких створена сертифікатна програма.
Вчена Рада факультету призначає відповідальних за реалізацію осіб- організаторів.
3.3. Якщо організатори СПА мають намір продовжувати її реалізацію на постійній
основі, та за умови, що цілі, навчальні результати та освітні компоненти програми
залишаються незмінні, Вчена рада факультету затверджує поточний і чергові терміни
проведення програми (з точністю до місяця).
3.4. Запровадження СПА передбачає наявність її опису до кожної складової теми.
Приклад опису міститься в Додатку №1. У разівидачі сертифікатів про успішне
завершення СПА та додатку до нього англійською мовою - опис СПА подається
англійською мовою. Загальний обсяг СПА складає, мінімум, 30 академічних годин, що
дорівнює 1 кредиту ЄКТС.
3.5. Калькуляція оплати слухачами за прослуховування та участь в СПА і вираховується
розробниками курсу, з урахуванням ринкової ситуації по схожих програмах та на основі
внутрішніх політик щодо проведення прибуткових програм в УКУ.
3.6. За потреби, при розробці СПА, організатор/и може консультуватись з менеджером з
розвитку сертифікатних програм для підготовки документації для розгляду Вченою
радою факультету. Опісля затвердження Вченою радою факультету, опис СПА та
інформація про розробників подається менеджеру з розвитку сертифікатних програм для
підготовки подальшої документації.
4. Порядок реалізації СПА
4.1. Інформація щодо СПА, набору та основних вимог, розміщується на веб-ресурсах
Університету. Інформація повинна містити теми, які будуть розглянуті на курсі, вимоги
до слухачів (за потреби), тривалість та вартість курсу, реєстраційну форму і способи
оплати.

4.2. Список слухачів СПА подається організатором до менеджера з розвитку
сертифікатних програм опісля закінчення реєстрації. Менеджер готує наказ на
зарахування слухачів.
4.3. Організатори СПА подають до фінансового відділу, відділу управління персоналом,
юридичного та академічного відділу необхідну інформацію у встановленому порядку
(при цьому керуються).
4.4. Організатори СПА забезпечують укладання договорів про надання вказаної
освітньої послуги під час організаційних зборів, що передують першому заняттю та,
спільно з фінансовим відділом, відслідковують своєчасність оплати слухачами. Слухач
повинен оплатити встановлену вартість СПА згідно умов договору про надання
освітньої послуги.
5. Атестація слухачів СПА
5.1. Умови атестації слухачів СПА та форми цієї атестації визначаються організаторами
СПА та затверджується Вченою радою факультету.
5.2. Слухачам СПА, у разі успішного завершення навчання та проходження атестації,
видається сертифікат Університету встановленого зразка з додатком до нього. У разі
залучення до проведення СПА організацій-партнерів слухачам видається сертифікат з
підписами відповідальних осіб з організації-партнера, а також на сертифікаті
розміщується їх логотип.
5.3. Атестацію слухачів СПА здійснюють викладачі програми, а також організатори.
Результати атестації фіксуються викладачем/викладачами та відображаються у 100бальній шкалі у відомості/відомостях (додаток №4). Заповнені відомості передаються
менеджеру з розвитку сертифікатних програм.
5.4. Друк сертифікатів та додатків до сертифікатів здійснюють організатори СПА, після
успішної проходження атестації слухачами програми. Менеджер з розвитку
сертифікатних програм здійснює облік та реєстрацію таких сертифікатів. Наказ на
відрахування студентів та видання сертифікатів готують організатори спільно з
менеджером з розвитку сертифікатних програм, який подає інформацію про номер та
код сертифікату, присвоєний кожному слухачеві програми, який успішно пройшов
атестацію.

6. Вимоги до оформлення сертифікату та додатку до нього
6.1. На сертифікаті вказується:
● Ім’я та прізвище особи, що отримала сертифікат.
● Назва і/або тема СПА
● Логотип Українського католицького університету і, за потреби, логотип
організації-партнера, яка брала участь в організації СПА
● Ім’я та прізвище організатора, або відповідального за програму особи, та
декана відповідного факультету, або керівника підрозділу. Відповідальні
особи підписують сертифікат.
● Номер та код сертифікату
6.2. В додатку до сертифікату вказується:
● Ім’я та прізвище особи, що отримала сертифікат.
● Назва і/або тема сертифікатної програми
● Освітня програма та номер сертифікату про акредитацію (або ж ліцензії),
в межах якої проводиться сертифікатна програма
● Строк навчання на СПА
● Набуті компетенції слухачами під час програми
● Назви і теми курсів, які були розглянуті за час програми
● Кількість академічних годин та отриманих, згідно Європейської кредитно
трансферно-накопичувальної системи, кредитів
● Прізвище та ім’я викладача/викладачів програми
● Контактна інформація Українського католицького університету
6.3. Сертифікат про успішне завершення навчання на СПА та додаток до нього видається
або українською, або англійською мовами, або двомовним, відповідно до рішення
організаторів програми. У разі наявності в сертифікаті або додатку до сертифікату будьяких розбіжностей - перевагу має текст українською мовою.
6.4. Приклад оформлення сертифікату та додатку до нього знаходиться в Додатку 2. За
бажанням організаторів СПА, кольори сертифікату можуть бути змінені згідно кольорів
відповідного факультету, або школи, або інституту, або програми, відповідно до
брендбуку УКУ. Також, за бажанням організаторів програми, на сертифікаті про
успішне завершення СПА можуть бути додані теми ключових модулів/курсів/лекцій та
імена викладачів, що викладали.
6.5. У разі втрати сертифікату і/або додатку до сертифікату слухачем програми - слухач
може звернутись до менеджера з розвитку сертифікатних програм для отримання
дублікату.

Додаток №1 до Положення. Шаблон опису сертифікатної програми
№

Пункт опису

Опис

1

Назва сертифікатної програми

2

Мета сертифікатної програми

3

Теми, які будуть розглянуті на
програмі та викладачі

4

К-сть академічних годин
програми та кредитів, згідно
системи ЄКТС

5

Завдання сертифікатної
програми

6

Навички та компетентності,
які отримує учасник/ця

7

Термін проведення програми

8

Підрозділ/кафедра
організаторів

9

Інформація про організаторів

● ПІБ, email, номер телефону керівника
підрозділу/кафедри
● ПІБ, email, номер телефону
відповідального/их

10

Інформація про освітню
програму, в рамках якої
проводиться сертифікатна
програма

● Назва освітньої програми
● Дата та номер сертифікату про акредитацію
і/або ліцензійні дані
● ПІБ та email керівника освітньої програми

11

Мова викладання

12

Формат занять

13

Політики оцінювання (за
результатами курсу, згідно
тестувань, захист проєкту,
інше)

1.
2.
3.

офлайн/онлайн/змішаний формат

Додаток №2 до Положення. Приклади та шаблони сертифікатів про успішне
завершення сертифікатної програми

Додаток 3 до Положення. Шаблон додатку до сертифікату про успішне
завершення СПА

Сертифікат/Certificate of completion HF №00001 від/on 29.03.2021
Додаток до сертифікату/Supplement HF №00001 від/on 29.03.2021

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКА ЗДОБУЛА СЕРТИФІКАТ
1.

INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF CERTIFICATE

1.1. Прізвище та ім’я / Surname and name
Мачинський Остап / Machynskyi Ostap
1.2. Дата народження (дд/мм/рррр.) / Date of birth (dd/mm/yyyy)
18/05/1997

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАТНУ ПРОГРАМУ, АКРЕДИТОВАНУ
УКРАЇНСЬКИМ КАТОЛИЦЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ
2.

INFORMATION ABOUT CERTIFICATE PROGRAM ACCREDITED BY THE UKRAINIAN
CATHOLIC UNIVERSITY

2.1. Назва сертифікатної програми / Name of the certificate program
Основи написань положень та інших документів /
Basics of writing regulations and other documents
2.2. Спеціальність (спеціальності), в межах якої (яких) відбувалась сертифікатна
програма / Programme Subject Area(s) within which the certificate program(s) took place
032 Історія та археологія / 032 History and arheology
2.3. Основна (основні) галузь (галузі) знань за кваліфікацією /
Main field(s) of study for the qualification
03 Гуманітарні науки / 03 Humanitics
2.4. Офіційна тривалість сертифікатної програми (дати та в кредитах) /
Official duration of the certificate program (dates and in credits)
З/From 20.03.2021 по/to 25.03.2021, 1 кредит ЄКТС / 1 ECTS credit

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАВЕРШЕНУ СЕРТИФІКАТНУ ПРОГРАМУ ТА
ЗДОБУТІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
3.

-

-

INFORMATION ON THE PROGRAMME COMPLETED AND THE RESULTS OBTAINED

3.1. Набуті компетентності: / The competences acquired:
поглиблені знання у галузі історії в обсязі, необхідному для здійснення наукової роботи
та професійної діяльності в політичній і соціальній сферах суспільного життя; / in-depth
knowledge in History to the extent necessary to carry out research work and professional
activities in political and social spheres;
поглиблені знання принципів організації навчального процесу у загальноосвітній та
вищій школах, способів проектування навчальної діяльності, особливостей методики
викладання історії у навчальних закладах загальної та професійної освіти; / in-depth
knowledge of the principles of the educational process in secondary and higher education,
design of learning activities, specific methods of teaching History in secondary and vocational
schools;

3.3. Відомості про програму, накопичені індивідуальні кредити та отримані бали/оцінки /
Programme details, individual credits gained and grades/marks obtained

№

Назва дисципліни Інформація
/ Course title
про
викладача/ів /
Information
about
lecturer(s)

Години /
Hours

Бали /
Marks

Оцінка за
диференційованою
шкалою / National
grade

1

Основи написання
положень та інших
офіційних
документів / Basics
of writing
regulations and
other documents

30

78

Добре / Good

Іван Іванович,
к.і.н. / Ivan
Ivanovych,
History PhD

Всього кредитів /
Total ECTS credits

4.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

4.

ADDITIONAL INFORMATION

30
годин/hours /
1 кредит
ЄКТС/ECTS
credit

4.1. Контактна інформація закладу вищої освіти /
Contact information of the higher education institution
вул. Іларіона Свєнціцького, 17, Львів, 79011, Україна; тел.: (380 32) 240-99-40, факс: (380
32) 240-99-50/ З детальнішою інформацією можна ознайомитись на сайті http://www.ucu.edu.ua /

ЄКТС/
ECTS

C

tel.: (380 32) 240-99-40, fax: (380 32) 240-99-50. Additional information sources can be found on the
website at http://www.ucu.edu.ua
4.2. Інформація про сертифікат акредитації освітньої програми, або інформація про
ліцензію на надання освітніх послуг. / Information on the accreditation of the education
programme, or information on the license to provide educational services.
Освітньо-професійну програму визнано акредитованою відповідно до рішення
Акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України від 20.02.2018, протокол №128
(наказ МОН України від 27.02.2018 №204), сертифікат про акредитацію УП №14001488 дійсний
до 01.07.2023. / Educational and professional program is acknowledge as accredited according to the
decision of the Ministry of Education and Science of Ukraine Accreditation Commission from
20.02.2018, protocol № 128 (Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated
27.02.2018 № 204), certificate of accreditation УП №14001488 valid till 01.07.2023.
5.

ЗАСВІДЧЕННЯ ДОДАТКУ

5.
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5.1. Дата / Date
10.03.2021
5.3. Прізвище та ім’я організатора(ів) сертифікатної програми/
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5.2. Підпис організатора(ів) сертифікатної програми /
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