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Поточна редакція Запропоновані зміни 

3.1. Сертифікатна програма розробляється кафедрою, в 
межах закріпленої 
за нею освітньої програми (далі – ОП). 

3.1. Сертифікатна програма розробляється кафедрою, в 
межах однієї або кількох закріплених за нею освітніх 
програм (далі – ОП) для певного рівня ВО. 

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. 

3.2. Навчально-методичний відділ приймає подання 
кафедри щодо запровадження СП, аналізує пакети 
поданих матеріалів (проект СП,описи дисциплін СП тощо)  
та виносить питання запровадження СП на розгляд 
Методичної ради Університету. 

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

4.1. Запровадження СП передбачає наявність 
необхідного ресурсного забезпечення для її реалізації. 

4.3. До переліку освітніх компонент СП можуть входити як 
дисципліни з нормативної складової освітньої програми, так і 
дисципліни з вибіркової складової освітньої програми. 

4.3. До переліку освітніх компонент СП, як правило, 
входять дисципліни з вибіркової складової відповідної 
освітньої програми. 

4.5. Загальний обсяг навчального часу СП для студентів 
Університету може складати: 
- 20-30 кредитів для першого (бакалаврського) РВО; 
- 12-16 кредитів для другого (магістерського) РВО. 

4.5. Загальний обсяг СП залежить від РВО та може бути в 
межах: 
- 20-60 кредитів для першого (бакалаврського) РВО; 
- 12-35 кредитів для другого (магістерського) РВО. 



Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та 
перегляд освітніх програм КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Передумови Пропозиції 

Доповнити діюче положення розділом  
«5. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ОСВІТНІХ 

ПРОГРАМ» 
Основні положення: 
• Метою запровадження МДОП є підготовка фахівців, які 

спроможні вирішувати комплексні проблеми в умовах 
невизначеності 

• МДПО запроваджуються тільки для ОНП (2 і 3 РВО) 
• Зміст МДОП має відповідати предметній області відповідних 

спеціальностей 
• В документі про освіту зазначається дві спеціальності АЛЕ  

одна «міждисциплінарна» кваліфікація і один ступінь ВО 
• Відмінність в обсягах, що відносяться до складових кожної зі 

спеціальностей є в межах 5 кредитів 
• МДОП передбачає 75-100% досягнення ПРН, визначених СВО 
• МДОП погоджуєтся всіма НМКУ з відповідних спеціальностей 



1. Ухвалити зміни до Положення про сертифікатні програми КПІ 
ім. Ігоря Сікорського та рекомендувати Вченій раді затвердити 
положення у новій редакції. 
 
2. Винести проєкт нової редакції Положення про розроблення, 
затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм КПІ ім. Ігоря 
Сікорського на громадське обговорення. 

Проєкт рішення 
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