2. СТУПЕНЕВА СИСТЕМА ОСВІТИ
В КПІ ім. Ігоря Сікорського підготовка фахівців здійснюється за відповідними освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами на таких рівнях
вищої освіти (РВО):
– перший (бакалаврський);
– другий (магістерський);
– третій (освітньо-науковий).
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та
практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних
обов’язків за обраною спеціальністю (спеціалізацією).
Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи
спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.
Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає дев’ятому рівню
Національної рамки кваліфікацій. Освітньо-науковий рівень вищої освіти передбачає
здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової)
програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти:
– бакалавр;
– магістр;
– доктор філософії.
Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої
освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання
здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180240 кр. ЄКТС 1. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакаКредит ЄКТС – умовна одиниця (в Європейській кредитній трансферно-накопичувальній
системі) виміру трудомісткості певної частини програми вищої освіти. Обсяг одного кредиту
ЄКТС (кр.) становить 30 академічних годин навчальної роботи студента (враховуючи час на проведення аудиторних занять, самостійної роботи, семестрового контролю, практик та виконання
кваліфікаційної роботи).
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лавра на основі ступеня молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста визначається закладом вищої освіти.
Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти
та присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою
програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить
90-120 кр. ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кр. ЄКТС.
Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої
освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у
спеціалізованій вченій раді. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми
підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС.
Прийом на навчання для здобуття вищої освіти на кожному РВО за ліцензованими спеціальностями здійснюється за конкурсом відповідно до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського, які щорічно затверджуються Вченою радою університету і оприлюднюються на порталі www.kpi.ua.

3. ФОРМИ НАВЧАННЯ
Навчання студентів в університеті здійснюється за такими формами:
– очна (денна);
– заочна (дистанційна).
Форми навчання можуть поєднуватися.
Очна (денна) форма навчання є основною формою здобуття певного ступеня
вищої освіти.
Освітній процес за денною формою навчання передбачає постійний особистий контакт науково-педагогічного працівника і студента/аспіранта, що забезпечує
надбання глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти/аспіранти денної
форми навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом та
своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з робочим (індивідуальним) навчальним планом та робочими програмами кредитних модулів (КМ) 2. У встановКредитний модуль (модуль ЄКТС) – навчальна дисципліна (частина багато семестрової
дисципліни), яка вивчається в певному семестрі. Кредитний модуль має певний обсяг (у кр.
ЄКТС), необхідний для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання, а рівень їх досягнення студентом має бути визначений в національній/університетській системі оцінювання. У
разі позитивної оцінки студент отримує так звані залікові кредити у системі ЄКТС.
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