У відповідності до Закону України "Про вищу освіту"від 01.07.2014 №
1556-VII підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється на таких
рівнях вищої освіти:
1)
2)
3)
4)
5)

початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;
перший (бакалаврський) рівень;
другий (магістерський) рівень;
третій (освітньо-науковий) рівень;
науковий рівень.

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти відповідає п’ятому
кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття
особою загальнокультурної та професійно орієнтованої підготовки, спеціальних
умінь і знань, а також певного досвіду їх практичного застосування з метою
виконання типових завдань, що передбачені для первинних посад у відповідній
галузі професійної діяльності.
Перший (бакалаврський)
рівень вищої освіти відповідає шостому
кваліфікаційному 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.
Другий
(магістерський)
рівень
вищої
освіти
відповідає
сьомому
кваліфікаційному 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 восьмому
кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і 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.
Науковий рівень вищої освіти відповідає дев’ятому кваліфікаційному рівню
Національної рамки кваліфікацій і передбачає набуття компетентностей з
розроблення і впровадження методології та методики дослідницької роботи,
створення нових системоутворюючих знань та/або прогресивних технологій,
розв’язання
важливої
наукової
або
прикладної
проблеми,
яка
має
загальнонаціональне або світове значення.
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Кваліфікаційний рівень - структурна одиниця Національної рамки кваліфікацій, що
визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими для кваліфікацій даного рівня. В
Україні існують 10 кваліфікаційних рівнів (від 0 до 9). (Постанова КМУ від 23.11.2011 № 1341 „Про
затвердження Національної рамки кваліфікацій”).
**
Підготовку фахівців даного кваліфікаційного рівня здійснюють коледжі, технікуми.
*

Національна рамка кваліфікацій (НРК) – системний і структурований за
компетентностями опис кваліфікаційних рівнів.
Мета: національної рамки кваліфікацій (постанова КМУ від 23.11.2011 № 1341):
- введення європейських стандартів та принципів забезпечення якості освіти з
урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців;
- забезпечення гармонізації норм законодавства у сфері освіти та соціальнотрудових відносин;
- сприяння національному і міжнародному визнанню кваліфікацій, здобутих в
Україні;
- налагодження ефективної взаємодії сфери освітніх послуг та ринку праці.
Опис компетентностей фахівців відповідного кваліфікаційного рівня:
Кваліфікаційний
рівень

5

Опис компетентностей ***
- здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в певній
галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що
передбачає застосування положень і методів відповідної науки і
характеризується певною невизначеністю умов;
- здійснення обмежених управлінських функцій та прийняття

рішень у звичних умовах з елементами непередбачуваності.

6

- здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у
процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій
та методів відповідної науки і характеризується комплексністю
та невизначеністю умов;
- управління комплексними діями або проектами,
відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних
умовах.

7

- здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній
галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій
та характеризується невизначеністю умов і вимог;
- прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що
потребує застосування нових підходів та прогнозування

8

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що
передбачає глибоке переосмислення наявних та створення
нових цілісних знань та/або професійної практики

9

Здатність визначати та розв’язувати соціально значущі системні
проблеми у певній галузі діяльності, які є ключовими для
забезпечення стійкого розвитку та вимагають створення нових
системоутворювальних знань і прогресивних технологій

***компетентність - здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається
через знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості;

Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне
виконання особою відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньонаукової) або наукової програми, що є підставою для присудження відповідного
ступеня вищої освіти:
1) молодший бакалавр;
2) бакалавр;
3) магістр;
4) доктор філософії;
5) доктор наук.
Молодший бакалавр - це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на
початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується вищим
навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти
освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 90-120 кредитів ЄКТС.

Особа має право здобувати ступінь молодшого бакалавра за умови наявності в неї
повної загальної середньої освіти.
Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та
присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання
здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180240 кредитів ЄКТС.
Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної
загальної середньої освіти.
Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та
присуджується вищим навчальним закладом 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 кредитів
ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова
програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту
обсягом не менше 30 відсотків.
Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня
бакалавра.
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 вищого
навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання
здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного
захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.
Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в
аспірантурі (ад’юнктурі). Особи, які професійно здійснюють наукову, науковотехнічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають
право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час
перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної
освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій
вченій раді.
Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі)
становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми
підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС.
Наукові установи можуть здійснювати підготовку докторів філософії за власною
освітньо-науковою програмою згідно з отриманою ліцензією на відповідну освітню
діяльність. Наукові установи можуть також здійснювати підготовку докторів
філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою з вищим навчальним
закладом. У такому разі наукова складова такої програми здійснюється у науковій
установі, а освітня складова - у вищому навчальному закладі.
Доктор наук - це другий науковий ступінь, що здобувається особою на науковому
рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії і передбачає набуття
найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології

дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових
результатів, які забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної
проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані в
наукових виданнях.
Ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою вченою радою вищого
навчального закладу чи наукової установи за результатами публічного захисту
наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за
сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих
фахових виданнях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої
влади у сфері освіти і науки.

Бакалаврам
Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів)

Ваговий
коефіцієнт

Мінімальна кількість балів для
допуску до участі в конкурсі

Українська мова та література

0,2

100

Математика

0,4

125 за умови, що інший
профільний не менше 100

Географія або іноземна мова

0,35

125 за умови, що інший
профільний не менше 100

Ваговий бал атестата про повну загальну середню освіту за 200-бальною
шкалою – 0,05.

Призерам IІІ етапу конкурсу-захисту робіт МАН та IV етапу ВУО 10 балів.
Максимально можливий бал за кожну складову, яка враховується для
участі у конкурсному відборі – 200 балів (у випадку перевищення загальної
суми усіх балів 200 – відбувається корегування загального рейтингу до
максимально можливої кількості балів –200).
Сертифікати ЗНО з іноземної мови дійсні тільки за 2018 рік.
СК (сільський коефіцієнт) дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах
не менше двох років до дня завершення подачі заяв про вступ та які
здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що
знаходяться на території сіл у рік вступу.
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження
починається 02 липня та закінчується 25 липня о 18-00 годині.

фотокарток

ПРИЙОМ ЗАЯВ та документів розпочинається 12 липня 2018 р.

Закінчення прийому заяв закінчується 26 липня о 18-00 годині - для осіб,
які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО
В 2018 році пільги для вступу на перший курс не передбачені відповідно до

«Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут» в 2018 році».
З програмами ЗНО з цих дисциплін можна ознайомитися на сайті Українського
центру оцінювання якості освіти. http://testportal.gov.ua/
Прийом заяв та документів для участі у конкурсному відборі до КПІ ім. Ігоря
Сікорського
здійснюється
відповідно
до
пункту
5
правил
прийому
(http://kpi.ua/rule).

