
   
 

   
 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  

  

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 6 (49)  

від 14 квітня 2021 р.  

  

Місце проведення: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1   

Головуючий - Квіт С.М.  

Секретар – Антонюк Т.А.  

  

Присутні 17 членів Агентства з 21: 

 

Авшенюк Н.М. (дистанційно), Артюхов А.Є. (дистанційно), Бутенко А.П.(дистанційно), 

Єременко О.В. (дистанційно), Длугопольський О.В. (дистанційно), Золотарьова 

І.О.(дистанційно), Квіт С.М. (дистанційно), Моркляник Б.В.(дистанційно),Назаров 

І.В.(дистанційно), Олексів І.Б.(дистанційно), Пріхна Т.О.(дистанційно), Смирна 

Л.В.(дистанційно), Стукало Н.В.(дистанційно), Татарчук Т.Ф. (дистанційно), Фесенко 

Л.С. (дистанційно), Цвіліховський М.І. (дистанційно), Янсе Л.А. (дистанційно) 

 

Порядок денний: 

1. Рішення Національного агентства, що стосується намагань деяких ЗВО 

одержати акредитацію новостворених освітніх програм на першому курсі 

бакалаврату. 

2. Про погодження прєктів стандартів вищої освіти. 

3. Про погодження змін НАЗЯВО (від працедавців) до змін, пропонованих 

МОН, до затверджених стандартів вищої освіти освітнього ступеня 

бакалавра, які вносяться на виконання частини 4 ст. 5 та частини 9 ст. 44 

Закону України "Про вищу освіту". 

4. Про погодження проєкту постанови КМУ "Деякі питання гармонізації 

переліку галузей знань і спеціальностей з Міжнародною стандартною 

класифікацією освіти". 

 

1. Рішення Національного агентства, що стосується намагань деяких ЗВО 

одержати акредитацію новостворених освітніх програм на першому курсі 

бакалаврату. 

СЛУХАЛИ: Квіта Сергія, Голову Національного агентства, про Рішення (роз'яснення) 

Національного агентства, що стосується намагань деяких ЗВО одержати акредитацію 

новостворених освітніх програм на першому курсі бакалаврату. 
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Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо часу 

звернення із попереднім повідомленням про намір акредитувати освітні програми рівня 

бакалавр. 

1.Відповідно до п. 1 Розділу ІІ Положення про акредитацію освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України 11 липня 2019 року № 9771 (далі – Положення про акредитацію), 

акредитація вперше проводиться, як правило, впродовж останнього року навчання 

першого набору здобувачів вищої освіти за освітньою програмою. 

Зазначена норма на практиці призвела до неоднозначного розуміння моменту 

виникнення права закладу вищої освіти (наукової установи) на звернення до 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі – Національне 

агентство) з метою ініціювання проведення акредитації освітньої програми. Деякі 

заклади вищої освіти звернулися до Національного агентства з метою проведення 

акредитації освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти попри те, що 

їхня освітня програма існує менше року. 

2. Відповідно до п. 4 ст. 1 Закону України «Про вищу освіту», акредитація освітньої 

програми – це оцінювання освітньої програми та/або освітньої діяльності закладу вищої 

освіти за цією програмою на предмет забезпечення та вдосконалення якості вищої 

освіти. Подібне визначення акредитації освітньої програми не дозволяє довільне 

трактування п. 1 Розділу ІІ Положення про акредитацію освітніх програм.  

Акредитації освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в 

умовах першого року навчання першого набору здобувачів вищої освіти унеможливлює 

для Національного агентства оцінювання якості освітньої програми та освітньої 

діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет відповідності стандарту 

вищої освіти, спроможності виконання вимог стандарту, а також досягнення заявлених 

у програмі результатів навчання відповідно до критеріїв оцінювання якості освітньої 

програми. 

Виходячи з розуміння вимог і завдань, поставлених Законом перед Національним 

агентством, з метою гарантування якості освітніх програм через впровадження 

ефективної процедури їх акредитації, відповідальності, прозорості, достовірності та 

довіри до результатів акредитації освітніх програм 

ВИРІШИЛИ:  для акредитації вперше освітньої програми першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти заклад вищої освіти (наукова установа) звертається до Національного 

агентства упродовж передостаннього або останнього року навчання здобувачів; у 

виняткових випадках, які потребують окремого обґрунтування від закладу вищої освіти, 

– другого року навчання здобувачів вищої освіти за відповідною освітньою програмою. 

(результати голосування: за - 16, проти - немає, утрималися - 1)    

 

2. Про погодження проєктів стандартів вищої освіти   
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СЛУХАЛИ: Квіта Сергія, Голову Національного агентства, про погодження стандартів 

про вищу освіту. 

ВИРІШИЛИ: Погодити такі проєкти стандартів вищої освіти із наданням пропозицій 

членів Національного агентства та галузевої експертної ради за відповідною галуззю 

знань до проєкту стандарту: 

1. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 017 “Фізичне виховання” другого 

(магістерського) рівня. 
2. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 193 “Геодезія, землеустрій” першого 

(бакалаврського) рівня. 

(результати голосування: за - 16, проти - немає, утрималися - 1)    

 

3.  Про погодження змін НАЗЯВО (від працедавців) до змін, пропонованих МОН, 

до затверджених стандартів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра, які 

вносяться на виконання частини 4 ст. 5 та частини 9 ст. 44 Закону України "Про 

вищу освіту" 

СЛУХАЛИ: Квіта Сергія, Голову Національного агентства, про погодження змін 

НАЗЯВО (від працедавців) до змін, пропонованих МОН, до затверджених стандартів 

вищої освіти освітнього ступеня бакалавра, які вносяться на виконання частини 4 ст. 5 

та частини 9 ст. 44 Закону України "Про вищу освіту" .  

ВИРІШИЛИ: Погодити такі зміни Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти (від працедавців) до змін, пропонованих МОН, до затверджених стандартів 

вищої освіти освітнього ступеня бакалавра, які вносяться на виконання частини 4 ст. 5 

та частини 9 ст. 44 Закону України "Про вищу освіту":  

Проєкт документа  Погоджена редакція НАЗЯВО  

      

Додаток до листа Міністерства освіти і науки 

України  
Додаток до листа Міністерства освіти і науки 

України  

№1/12-1665 від 24.03.2021 р.  №1/12-1665 від 24.03.2021 р.  

      

      

ЗМІНИ,  ПОГОДЖЕНІ ЗМІНИ,  

що вносяться до стандартів вищої освіти для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
що вносяться до стандартів вищої освіти для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

      

1. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 012 «Дошкільна освіта» галузі знань 

01 «Освіта/Педагогіка», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

1. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 012 «Дошкільна освіта» галузі 

знань 01 «Освіта/Педагогіка», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 
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затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

21 листопада 2019 року № 1456, доповнити:  

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

21 листопада 2019 року № 1456, доповнити:  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

2. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 015 «Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)» галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 015 «Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 21 листопада 2019 року № 

1460, доповнити:  

2. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 015 «Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)» галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 015 «Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 21 листопада 2019 року № 

1460, доповнити:  

абзацом шостим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом шостим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом сьомим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів»;  

абзацом сьомим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання»;  

абзац четвертий розділу третього викласти в 

редакції: «не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, 

отриманих в межах попередньої освітньої 

програми підготовки молодшого бакалавра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст») з інших спеціальностей».  

абзац четвертий розділу третього викласти в 

редакції: «не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, 

отриманих в межах попередньої освітньої 

програми підготовки молодшого бакалавра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст») з інших спеціальностей».  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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3. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 016 «Спеціальна освіта» галузі 

знань 01 «Освіта/Педагогіка», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

16 червня 2020 року № 799, доповнити:  

3. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 016 «Спеціальна освіта» галузі 

знань 01 «Освіта/Педагогіка», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

16 червня 2020 року № 799, доповнити:  

абзацом п’ятим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

4. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» 

галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична 

культура і спорт» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 24 квітня 2019 року № 567, 

доповнити:  

4. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» 

галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична 

культура і спорт» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 24 квітня 2019 року № 567, 

доповнити:  

абзацом шостим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом шостим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом сьомим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів»..  

абзацом сьомим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

5. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво» галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво», затвердженого наказом Міністерства 

5. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво» галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво», затвердженого наказом Міністерства 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 021 

«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

10 липня 2019 року № 956, доповнити:  

освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 021 

«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

10 липня 2019 року № 956, доповнити:  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

6. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 022 «Дизайн» галузі знань 02 

«Культура і мистецтво», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 022 «Дизайн» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 13 

грудня 2018 року № 1391, доповнити:  

6. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 022 «Дизайн» галузі знань 02 

«Культура і мистецтво», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 022 «Дизайн» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 13 

грудня 2018 року № 1391, доповнити:  

абзацом шостим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом шостим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом сьомим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом сьомим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

7. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 

02 «Культура і мистецтво», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація» для першого 

7. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 

02 «Культура і мистецтво», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація» для першого 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 24 травня 

2019 року № 725, доповнити:  
(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 24 

травня 2019 року № 725, доповнити:  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

8. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 024 «Хореографія» галузі знань 02 

«Культура і мистецтво», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 024 «Хореографія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 04 

березня 2020 року № 358, доповнити:  

8. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 024 «Хореографія» галузі знань 02 

«Культура і мистецтво», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 024 «Хореографія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 04 

березня 2020 року № 358, доповнити:  

абзацом п’ятим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

9. Абзац другий розділу третього стандарту вищої 

освіти зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво» 

галузі знань 02 «Культура і мистецтво», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне 

мистецтво» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти» від 24 травня 2019 року № 727, 

викласти в редакції: «на базі повної загальної 

середньої освіти з середньою спеціалізованою 

музичною освітою або підготовкою в обсязі 

9. Абзац другий розділу третього стандарту вищої 

освіти зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво» 

галузі знань 02 «Культура і мистецтво», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне 

мистецтво» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти» від 24 травня 2019 року № 727, 

викласти в редакції: «на базі повної загальної 

середньої освіти з середньою спеціалізованою 

музичною освітою або підготовкою в обсязі 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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освітньої програми фахового молодшого 

бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого 

спеціаліста) зі спеціальності 025 «Музичне 

мистецтво» складає 240 кредитів ЄКТС.».  

освітньої програми фахового молодшого 

бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого 

спеціаліста) зі спеціальності 025 «Музичне 

мистецтво» складає 240 кредитів ЄКТС.».  

10. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 027 «Музеєзнавство, 

пам’яткознавство» галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 027 

«Музеєзнавство, пам’яткознавство» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 24 квітня 

2019 року № 566, доповнити:  

10. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 027 «Музеєзнавство, 

пам’яткознавство» галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 027 

«Музеєзнавство, пам’яткознавство» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 24 квітня 

2019 року № 566, доповнити:  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

11. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної 

діяльності» галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 028 

«Менеджмент соціокультурної діяльності» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

20 червня 2019 року № 870, доповнити:  

11. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної 

діяльності» галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 028 

«Менеджмент соціокультурної діяльності» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

20 червня 2019 року № 870, доповнити:  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

12. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 029  «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

12 грудня 2018 року № 1378, доповнити:  

12. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 029  «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» 

від 12 грудня 2018 року № 1378, доповнити:  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

13. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 031 «Релігієзнавство» галузі знань 

03 «Гуманітарні науки», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 031 «Релігієзнавство» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 29 квітня 

2020 року № 573, доповнити:  

13. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 031 «Релігієзнавство» галузі знань 

03 «Гуманітарні науки», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 031 «Релігієзнавство» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 29 квітня 

2020 року № 573, доповнити:  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

14. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 032 «Історія та археологія» галузі 

14. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 032 «Історія та археологія» галузі 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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знань 03 «Гуманітарні науки», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 032 «Історія та археологія» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

29 квітня 2020 року № 575, доповнити:  

знань 03 «Гуманітарні науки», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 032 «Історія та археологія» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

29 квітня 2020 року № 575, доповнити:  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

15. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 033 «Філософія» галузі знань 03 

«Гуманітарні науки», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 033 «Філософія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 04 

березня 2020 року № 370, доповнити абзацом 

п’ятим такого змісту: «прийом на основі ступеня 

молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання та вступних іспитів у закладі вищої 

освіти з предметів (дисциплін), з яких не 

проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, або 

творчих конкурсів»;  

15. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 033 «Філософія» галузі знань 03 

«Гуманітарні науки», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 033 «Філософія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 04 

березня 2020 року № 370, доповнити абзацом 

п’ятим такого змісту: «прийом на основі ступеня 

молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання»;  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

16. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 034 «Культурологія» галузі знань 03 

«Гуманітарні науки», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

16. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 034 «Культурологія» галузі знань 

03 «Гуманітарні науки», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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спеціальністю 034 «Культурологія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 16 

червня 2020 року № 801, доповнити:  

спеціальністю 034 «Культурологія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 16 

червня 2020 року № 801, доповнити:  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

17. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 035 «Філологія» галузі знань 03 

«Гуманітарні науки», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 035 «Філологія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 20 

червня 2019 року № 869, доповнити:  

17. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 035 «Філологія» галузі знань 03 

«Гуманітарні науки», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 035 «Філологія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 20 

червня 2019 року № 869, доповнити:  

абзацом п’ятим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

18. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 051 «Економіка» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» 13 

листопада 2018 року № 1244, доповнити:  

18. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 051 «Економіка» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» 13 

листопада 2018 року № 1244, доповнити:  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

19. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 052 «Політологія» галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 052 «Політологія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 10 липня 

2020 року № 911, доповнити абзацом четвертим 

такого змісту: «прийом на основі ступеня 

молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання та вступних іспитів у закладі вищої 

освіти з предметів (дисциплін), з яких не 

проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, або 

творчих конкурсів»;  

19. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 052 «Політологія» галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 052 «Політологія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 10 липня 

2020 року № 911, доповнити абзацом четвертим 

такого змісту: «прийом на основі ступеня 

молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання»;  

20. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 053 «Психологія» галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 053 «Психологія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 24 квітня 

2019 року № 565, доповнити абзацом четвертим 

такого змісту: «прийом на основі ступеня 

молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання та вступних іспитів у закладі вищої 

освіти з предметів (дисциплін), з яких не 

проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, або 

творчих конкурсів»;  

20. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 053 «Психологія» галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 053 «Психологія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 24 квітня 

2019 року № 565, доповнити абзацом четвертим 

такого змісту: «прийом на основі ступеня 

молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання»;  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)»;  

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)»;  

у підрозділі «Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності» розділу «IV. Перелік 

компетентностей випускника» букви та цифри 

«СК11» та «СК12» замінити буквами та цифрами 

«СК10» та «СК11» відповідно.  

у підрозділі «Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності» розділу «IV. Перелік 

компетентностей випускника» букви та цифри 

«СК11» та «СК12» замінити буквами та цифрами 

«СК10» та «СК11» відповідно.  

21. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 054 «Соціологія» галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 054 «Соціологія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 04 

березня 2020 року № 371, доповнити абзацом 

четвертим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

21. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 054 «Соціологія» галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 054 «Соціологія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 04 

березня 2020 року № 371, доповнити абзацом 

четвертим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

22. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 061 «Журналістика» галузі знань 06 

«Журналістика», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 061 «Журналістика» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» 20 червня 

2019 року № 864, доповнити:  

22. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 061 «Журналістика» галузі знань 06 

«Журналістика», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 061 «Журналістика» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» 20 червня 

2019 року № 864, доповнити:  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

23. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування», 

23. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування», 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 19 листопада 2018 року № 

1260, доповнити:  

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 19 листопада 2018 року № 

1260, доповнити:  

абзацом п’ятим такого змісту: «на  основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «на  основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

24. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти» від 24 травня 2019 року № 729, 

доповнити:  

24. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти» від 24 травня 2019 року № 729, 

доповнити:  

абзацом четвертим такого змісту: «на  основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом четвертим такого змісту: «на  основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

25. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

25. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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спеціальністю 073 «Менеджмент» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 29 

жовтня 2018 року № 1165, доповнити:  

спеціальністю 073 «Менеджмент» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 29 

жовтня 2018 року № 1165, доповнити:  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

26. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю  075 «Маркетинг» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 05 

грудня 2018 року № 1343, доповнити:  

26. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю  075 «Маркетинг» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 05 

грудня 2018 року № 1343, доповнити:  

абзацом шостим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом шостим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом сьомим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом сьомим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

27. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління 

та адміністрування», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 13 листопада 2018 року № 

1243, доповнити:  

27. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління 

та адміністрування», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 13 

листопада 2018 року № 1243, доповнити:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

28. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 091 «Біологія» галузі знань 09 

«Біологія», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 091 

«Біологія» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти» від 21 листопада 2019 року № 1457, 

доповнити абзацом п’ятим такого змісту: «прийом 

на основі ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів»;  

28. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 091 «Біологія» галузі знань 09 

«Біологія», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 091 

«Біологія» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти» від 21 листопада 2019 року № 1457, 

доповнити абзацом п’ятим такого змісту: 

«прийом на основі ступеня молодшого бакалавра, 

фахового молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання»;  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

29. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 

«Природничі науки», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 101 «Екологія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 04 

жовтня 2018 року № 1076, доповнити:  

29. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 

«Природничі науки», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 101 «Екологія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 04 

жовтня 2018 року № 1076, доповнити:  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  
освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

30. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 102 «Хімія» галузі знань 10 

«Природничі науки», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 102 «Хімія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 24 квітня 

2019 року № 563, доповнити абзацом четвертим 

такого змісту: «прийом на основі ступеня 

молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання та вступних іспитів у закладі вищої 

освіти з предметів (дисциплін), з яких не 

проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, або 

творчих конкурсів»;  

30. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 102 «Хімія» галузі знань 10 

«Природничі науки», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 102 «Хімія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 24 квітня 

2019 року № 563, доповнити абзацом четвертим 

такого змісту: «прийом на основі ступеня 

молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання»;  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

31. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 103 «Науки про землю» галузі знань 

10 «Природничі науки», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 103 «Науки про землю» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

24 травня 2019 року № 730, доповнити:  

31. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 103 «Науки про землю» галузі знань 

10 «Природничі науки», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 103 «Науки про землю» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

24 травня 2019 року № 730, доповнити:  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

32. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 104 «Фізика та астрономія» галузі 

знань 10 «Природничі науки», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

04 жовтня 2018 року № 1075, доповнити:  

32. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 104 «Фізика та астрономія» галузі 

знань 10 «Природничі науки», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

04 жовтня 2018 року № 1075, доповнити:  

абзацом четвертим такого змісту: «на  основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом четвертим такого змісту: «на  основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

33. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 105 «Прикладна фізика та 

наноматеріали» галузі знань 10 «Природничі 

науки», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 105 

«Прикладна фізика та наноматеріали» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

16 червня 2020 року № 804, доповнити абзацом 

п’ятим такого змісту: «прийом на основі ступеня 

молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання та вступних іспитів у закладі вищої 

освіти з предметів (дисциплін), з яких не 

проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, або 

творчих конкурсів».  

33. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 105 «Прикладна фізика та 

наноматеріали» галузі знань 10 «Природничі 

науки», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 105 

«Прикладна фізика та наноматеріали» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

16 червня 2020 року № 804, доповнити абзацом 

п’ятим такого змісту: «прийом на основі ступеня 

молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання».  

34. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 106 «Географія» галузі знань 10 

34. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 106 «Географія» галузі знань 10 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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«Природничі науки», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 106 «Географія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 16 

червня 2020 року № 805, доповнити абзацом 

четвертим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів»;  

«Природничі науки», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 106 «Географія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 16 

червня 2020 року № 805, доповнити абзацом 

четвертим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання»;  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

35. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 111 «Математика» галузі знань 11 

«Математика та статистика», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 111 «Математика» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 30 квітня 

2020 року № 577, доповнити:  

35. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 111 «Математика» галузі знань 11 

«Математика та статистика», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 111 «Математика» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 30 квітня 

2020 року № 577, доповнити:  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

36. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 112 «Статистика» галузі знань 11 

«Математика та статистика», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

36. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 112 «Статистика» галузі знань 11 

«Математика та статистика», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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спеціальністю 112 «Статистика» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 19 

листопада 2018 року № 1261, доповнити:  

спеціальністю 112 «Статистика» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 19 

листопада 2018 року № 1261, доповнити:  

абзацом четвертим такого змісту: «на  основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом четвертим такого змісту: «на  основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

37. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 113 «Прикладна математика» галузі 

знань 11 «Математика та статистика», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 113 «Прикладна 

математика» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти» від 13 листопада 2018 року № 1242, 

доповнити:  

37. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 113 «Прикладна математика» галузі 

знань 11 «Математика та статистика», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 113 «Прикладна 

математика» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти» від 13 листопада 2018 року № 1242, 

доповнити:  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

38. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 121 «Інженерія програмного 

забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні 

технології», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 121 

«Інженерія програмного забезпечення» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

29.10.2018 року № 1166, доповнити абзацом 

38. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 121 «Інженерія програмного 

забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні 

технології», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 121 

«Інженерія програмного забезпечення» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

29.10.2018 року № 1166, доповнити абзацом 
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четвертим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

четвертим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

39. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» галузі 

знань 12 «Інформаційні технології», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні 

науки» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти» від 10 липня 2019 року № 962, доповнити:  

39. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» галузі 

знань 12 «Інформаційні технології», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні 

науки» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти» від 10 липня 2019 року № 962, доповнити:  

абзацом п’ятим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

40. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» 

галузі знань 12 «Інформаційні технології», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна 

інженерія» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти» від 19 листопада 2018 року № 1262, 

доповнити:  

40. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» 

галузі знань 12 «Інформаційні технології», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна 

інженерія» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти» від 19 листопада 2018 року № 1262, 

доповнити:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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абзацом п’ятим такого змісту: «на  основі ступеня 

«фаховий  молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «на  основі ступеня 

«фаховий  молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

41. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 124 «Системний аналіз» галузі 

знань 12 «Інформаційні технології», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 124 «Системний 

аналіз» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти» від 13 листопада 2018 року № 1245, 

доповнити:  

41. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 124 «Системний аналіз» галузі 

знань 12 «Інформаційні технології», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 124 «Системний 

аналіз» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти» від 13 листопада 2018 року № 1245, 

доповнити:  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

42.Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 125 «Кібербезпека» галузі знань 12 

«Інформаційні технології», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 125 «Кібербезпека» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 04 

жовтня 2018 року № 1074, доповнити:  

42.Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 125 «Кібербезпека» галузі знань 12 

«Інформаційні технології», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 125 «Кібербезпека» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 04 

жовтня 2018 року № 1074, доповнити:  

абзацом п’ятим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

абзацом п’ятим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  
освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

43. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 126 «Інформаційні системи та 

технології» галузі знань 12 «Інформаційні 

технології», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 126 

«Інформаційні системи та технології» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

12 грудня 2018 року № 1380, доповнити:  

43. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 126 «Інформаційні системи та 

технології» галузі знань 12 «Інформаційні 

технології», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 126 

«Інформаційні системи та технології» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

12 грудня 2018 року № 1380, доповнити:  

абзацом п’ятим такого змісту: «на  основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «на  основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

44. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі 

знань 13 «Механічна інженерія», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 131 «Прикладна механіка» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

20 червня 2019 року № 865, доповнити:  

44. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі 

знань 13 «Механічна інженерія», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 131 «Прикладна механіка» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

20 червня 2019 року № 865, доповнити:  

абзацом сьомим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом сьомим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом восьмим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

абзацом восьмим такого змісту: «прийом на 

основі ступеня молодшого бакалавра, фахового 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

45. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 132 «Матеріалознавство» галузі 

знань 13 «Механічна інженерія», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 132 «Матеріалознавство» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

27 грудня 2018 року № 1460, доповнити абзацом 

п’ятим такого змісту: «прийом на основі ступеня 

молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання та вступних іспитів у закладі вищої 

освіти з предметів (дисциплін), з яких не 

проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, або 

творчих конкурсів»;  

45. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 132 «Матеріалознавство» галузі 

знань 13 «Механічна інженерія», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 132 «Матеріалознавство» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

27 грудня 2018 року № 1460, доповнити абзацом 

п’ятим такого змісту: «прийом на основі ступеня 

молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання»;  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

46. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» 

галузі знань 13 «Механічна інженерія», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве 

машинобудування» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 16 червня 2020 року № 

806, доповнити:  

46. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» 

галузі знань 13 «Механічна інженерія», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве 

машинобудування» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 16 червня 2020 року № 

806, доповнити:  

абзацом шостим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом шостим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом сьомим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

абзацом сьомим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

47. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна 

техніка» галузі знань 13 «Механічна інженерія», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 134 «Авіаційна та 

ракетно-космічна техніка» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 22 

грудня 2018 року № 1441, доповнити абзацом 

п’ятим такого змісту: «прийом на основі ступеня 

молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання та вступних іспитів у закладі вищої 

освіти з предметів (дисциплін), з яких не 

проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, або 

творчих конкурсів»;  

47. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна 

техніка» галузі знань 13 «Механічна інженерія», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 134 «Авіаційна та 

ракетно-космічна техніка» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 22 

грудня 2018 року № 1441, доповнити абзацом 

п’ятим такого змісту: «прийом на основі ступеня 

молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання»;  

абзац третій викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)»;  

абзац третій викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)»;  

абзаци четвертий та п’ятий вилучити.  абзаци четвертий та п’ятий вилучити.  

48. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 135 «Суднобудування» галузі знань 

13 «Механічна інженерія», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 135 «Суднобудування» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

04 жовтня 2018 року № 1073, доповнити:  

48. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 135 «Суднобудування» галузі знань 

13 «Механічна інженерія», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 135 «Суднобудування» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

04 жовтня 2018 року № 1073, доповнити:  

абзацом п’ятим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий  молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий  молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

49. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 136 «Металургія» галузі знань 13 

«Механічна інженерія», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 136 «Металургія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 04 

жовтня 2018 року № 1072, доповнити:  

49. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 136 «Металургія» галузі знань 13 

«Механічна інженерія», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 136 «Металургія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 04 

жовтня 2018 року № 1072, доповнити:  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»:  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»:  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

50. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» галузі знань 

14 «Електрична інженерія», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 20 

червня 2019 року № 867, доповнити:  

50. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» галузі знань 

14 «Електрична інженерія», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 20 

червня 2019 року № 867, доповнити:  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

51. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 142 «Енергетичне 

машинобудування» галузі знань 14 «Електрична 

інженерія», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 142 

«Енергетичне машинобудування» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 19 

жовтня 2018 року № 1136, доповнити:  

51. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 142 «Енергетичне 

машинобудування» галузі знань 14 «Електрична 

інженерія», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 142 

«Енергетичне машинобудування» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 19 

жовтня 2018 року № 1136, доповнити:  

абзацом четвертим такого змісту: «на  основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом четвертим такого змісту: «на  основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

52. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 143 «Атомна енергетика» галузі 

знань 14 «Електрична інженерія», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 143 «Атомна енергетика» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

10 липня 2019 року № 964, доповнити абзацом 

четвертим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

52. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 143 «Атомна енергетика» галузі 

знань 14 «Електрична інженерія», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 143 «Атомна енергетика» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

10 липня 2019 року № 964, доповнити абзацом 

четвертим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  
фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

53. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 144 «Теплоенергетика» галузі знань 

14 «Електрична інженерія», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 144 «Теплоенергетика» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

04 березня 2020 року № 372, доповнити:  

53. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 144 «Теплоенергетика» галузі знань 

14 «Електрична інженерія», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 144 «Теплоенергетика» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

04 березня 2020 року № 372, доповнити:  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

54. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 145 «Гідроенергетика» галузі знань 

14 «Електрична інженерія», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 145 «Гідроенергетика» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

24 квітня 2019 року № 562, доповнити:  

54. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 145 «Гідроенергетика» галузі знань 

14 «Електрична інженерія», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 145 «Гідроенергетика» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

24 квітня 2019 року № 562, доповнити:  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

55. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 151 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології» галузі знань 

55. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 151 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології» галузі знань 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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15 «Автоматизація та приладобудування», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 151 «Автоматизація 

та комп’ютерно-інтегровані технології» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

04 жовтня 2018 року № 1071, доповнити:  

15 «Автоматизація та приладобудування», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 151 

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти» від 04 жовтня 2018 року № 1071, 

доповнити:  

абзацом п’ятим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий  молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий  молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

56. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка» галузі знань 15 

«Автоматизація та приладобудування», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 152 «Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна техніка» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

19 листопада 2018 року № 1263, доповнити:  

56. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка» галузі знань 15 

«Автоматизація та приладобудування», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 152 «Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна техніка» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

19 листопада 2018 року № 1263, доповнити:  

абзацом п’ятим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий  молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий  молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

57. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна 

техніка» галузі знань 15 «Автоматизація та 

57. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна 

техніка» галузі знань 15 «Автоматизація та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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приладобудування», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна 

техніка» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти» від 24 травня 2019 року № 732, 

доповнити:  

приладобудування», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна 

техніка» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти» від 24 травня 2019 року № 732, 

доповнити:  

абзацом сьомим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий  молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом сьомим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий  молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом восьмим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом восьмим такого змісту: «прийом на 

основі ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

58. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 161 «Хімічні технології та 

інженерія» галузі знань 16 «Хімічна та 

біоінженерія», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 161 «Хімічні технології та 

інженерія» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти» від 16 червня 2020 року № 807, 

доповнити:  

58. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 161 «Хімічні технології та 

інженерія» галузі знань 16 «Хімічна та 

біоінженерія», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 161 «Хімічні технології та 

інженерія» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти» від 16 червня 2020 року № 807, 

доповнити:  

абзацом п’ятим такого змісту: «на  основі ступеня 

«фаховий  молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «на  основі ступеня 

«фаховий  молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

59. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» 

галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

59. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» 

галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 162 «Біотехнології 

та біоінженерія» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 04 жовтня 2018 року № 

1070, доповнити:  

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 162 «Біотехнології 

та біоінженерія» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 04 жовтня 2018 року № 

1070, доповнити:  

абзацом п’ятим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий  молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий  молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

60. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 163 «Біомедична інженерія» галузі 

знань 16 «Хімічна та біоінженерія», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 163 «Біомедична 

інженерія» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти» від 19 листопада 2018 року № 1264, 

доповнити абзацом п’ятим такого змісту: «прийом 

на основі ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

60. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 163 «Біомедична інженерія» галузі 

знань 16 «Хімічна та біоінженерія», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 163 «Біомедична 

інженерія» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти» від 19 листопада 2018 року № 1264, 

доповнити абзацом п’ятим такого змісту: 

«прийом на основі ступеня молодшого бакалавра, 

фахового молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

абзац другий викласти в редакції: «на  основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

абзац другий викласти в редакції: «на  основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

61. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 171 «Електроніка» галузі знань 17 

«Електроніка та телекомунікації», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 171 «Електроніка» для першого 

61. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 171 «Електроніка» галузі знань 17 

«Електроніка та телекомунікації», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 171 «Електроніка» для першого 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 13 

листопада 2018 року № 1246, доповнити:  
(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 13 

листопада 2018 року № 1246, доповнити:  

абзацом сьомим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий  молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом сьомим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий  молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом восьмим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом восьмим такого змісту: «прийом на 

основі ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

62. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 172 «Телекомунікації та 

радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та 

телекомунікації», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 172 «Телекомунікації та 

радіотехніка» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти» від 12 грудня 2018 року № 1382, 

доповнити:  

62. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 172 «Телекомунікації та 

радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та 

телекомунікації», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 172 «Телекомунікації та 

радіотехніка» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти» від 12 грудня 2018 року № 1382, 

доповнити:  

абзацом п’ятим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

63. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 173 «Авіоніка» галузі знань 17 

«Електроніка та телекомунікації», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 173 «Авіоніка» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 04 

березня 2020 року № 385, доповнити:  

63. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 173 «Авіоніка» галузі знань 17 

«Електроніка та телекомунікації», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 173 «Авіоніка» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 04 

березня 2020 року № 385, доповнити:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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абзацом шостим такого змісту: «на  основі ступеня 

«фаховий  молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом шостим такого змісту: «на  основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом сьомим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом сьомим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

64. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 181 «Харчові технології» галузі 

знань 18 «Виробництво та технології», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові 

технології» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти» від 18 жовтня 2018 року № 1125, 

доповнити:  

64. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 181 «Харчові технології» галузі 

знань 18 «Виробництво та технології», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові 

технології» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти» від 18 жовтня 2018 року № 1125, 

доповнити:  

абзацом п’ятим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

65. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 182 «Технології легкої 

промисловості» галузі знань 18 «Виробництво та 

технології», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 182 

«Технології легкої промисловості» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 24 квітня 

2019 року № 560, доповнити  

65. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 182 «Технології легкої 

промисловості» галузі знань 18 «Виробництво та 

технології», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 182 

«Технології легкої промисловості» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 24 квітня 

2019 року № 560, доповнити  

абзацом восьмим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

абзацом восьмим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12


 34  
 

   
 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом дев’ятим такого змісту: «прийом на 

основі ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів»;  

абзацом дев’ятим такого змісту: «прийом на 

основі ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання»;  

в абзацах четвертому та п’ятому розділу третього 

цифри «60» та «30» замінити цифрами «120» та 

«60» відповідно.  

в абзацах четвертому та п’ятому розділу третього 

цифри «60» та «30» замінити цифрами «120» та 

«60» відповідно.  

66. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 183 «Технології захисту 

навколишнього середовища» галузі знань 18 

«Виробництво та технології», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 183 «Технології захисту 

навколишнього середовища» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 13 

листопада 2018 року № 1241, доповнити:  

66. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 183 «Технології захисту 

навколишнього середовища» галузі знань 18 

«Виробництво та технології», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 183 «Технології захисту 

навколишнього середовища» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 13 

листопада 2018 року № 1241, доповнити:  

абзацом п’ятим такого змісту: «на  основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «на  основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

67. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 184 «Гірництво» галузі знань 18 

«Виробництво та технології», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 184 «Гірництво» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 30 квітня 

2020 року № 579, доповнити:  

67. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 184 «Гірництво» галузі знань 18 

«Виробництво та технології», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 184 «Гірництво» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 30 квітня 

2020 року № 579, доповнити:  

абзацом п’ятим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

абзацом п’ятим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

68. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» 

галузі знань 18 «Виробництво та технології», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 186 «Видавництво 

та поліграфія» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 04 березня 2020 року № 

373, доповнити абзацом п’ятим такого змісту: 

«прийом на основі ступеня молодшого бакалавра, 

фахового молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів»;  

68. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» 

галузі знань 18 «Виробництво та технології», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 186 «Видавництво 

та поліграфія» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 04 березня 2020 року № 

373, доповнити абзацом п’ятим такого змісту: 

«прийом на основі ступеня молодшого бакалавра, 

фахового молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання»;  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

69. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 191 «Архітектура та 

містобудування» галузі знань 19 «Архітектура та 

будівництво», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 191 «Архітектура та 

містобудування» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 16 червня 2020 року № 

808, доповнити абзацом п’ятим такого змісту: 

«прийом на основі ступеня молодшого бакалавра, 

фахового молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

69. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 191 «Архітектура та 

містобудування» галузі знань 19 «Архітектура та 

будівництво», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 191 «Архітектура та 

містобудування» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 16 червня 2020 року № 

808, доповнити абзацом п’ятим такого змісту: 

«прийом на основі ступеня молодшого бакалавра, 

фахового молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів»;  

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів»;  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

70. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та 

будівництво», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти» від 18 березня 2021 року № 333, 

доповнити абзацом другим такого змісту: 

«прийом на основі ступеня молодшого бакалавра, 

фахового молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

70. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та 

будівництво», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти» від 18 березня 2021 року № 333, 

доповнити абзацом другим такого змісту: 

«прийом на основі ступеня молодшого бакалавра, 

фахового молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

71. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, 

водна інженерія та водні технології» галузі знань 

19 «Архітектура та будівництво», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, 

водна інженерія та водні технології» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 04 

березня 2020 року № 374, доповнити:  

71. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, 

водна інженерія та водні технології» галузі знань 

19 «Архітектура та будівництво», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, 

водна інженерія та водні технології» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 04 

березня 2020 року № 374, доповнити:  

абзацом п’ятим такого змісту: «на  основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «на  основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

72. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 

«Аграрні науки та продовольство», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 201 «Агрономія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 05 

грудня 2018 року № 1339, доповнити:  

72. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 

«Аграрні науки та продовольство», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія» 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» 

від 05 грудня 2018 року № 1339, доповнити:  

абзацом сьомим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом сьомим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом восьмим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів»;  

абзацом восьмим такого змісту: «прийом на 

основі ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання»;  

в абзацах третьому та четвертому розділу третього 

цифри «60» та «30» замінити цифрами «120» та 

«60» відповідно.  

в абзацах третьому та четвертому розділу 

третього цифри «60» та «30» замінити цифрами 

«120» та «60» відповідно.  

73. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» 

галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 202 «Захист і 

карантин рослин» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 22 грудня 2018 року № 

1442, доповнити абзацом шостим такого змісту: 

«прийом на основі ступеня молодшого бакалавра, 

фахового молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів»;  

73. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» 

галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

22 грудня 2018 року № 1442, доповнити абзацом 

шостим такого змісту: «прийом на основі ступеня 

молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання»;  

абзац третій викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

абзац третій викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)»;   

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)»;   

абзаци четвертий та п’ятий вилучити.  абзаци четвертий та п’ятий вилучити.  

74. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 203 «Садівництво та 

виноградарство» галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 203 «Садівництво та 

виноградарство» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 29 жовтня 2018 року № 

1167, доповнити:  

74. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 203 «Садівництво та 

виноградарство» галузі знань 20 «Аграрні науки 

та продовольство», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 203 «Садівництво та 

виноградарство» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 29 жовтня 2018 року № 

1167, доповнити:  

абзацом сьомим такого змісту: «на  основі ступеня 

«фаховий  молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом сьомим такого змісту: «на  основі ступеня 

«фаховий  молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом восьмим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів»;  

абзацом восьмим такого змісту: «прийом на 

основі ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання»;  

в абзацах третьому та четвертому розділу третього 

цифри «60» та «30» замінити цифрами «120» та 

«60» відповідно.  

в абзацах третьому та четвертому розділу 

третього цифри «60» та «30» замінити цифрами 

«120» та «60» відповідно.  

75. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» галузі знань 

20 «Аграрні науки та продовольство», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» 

від 21 грудня 2018 року № 1432, доповнити 

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

75. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» галузі знань 

20 «Аграрні науки та продовольство», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції 

тваринництва» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 21 грудня 2018 року № 

1432, доповнити абзацом п’ятим такого змісту: 

«прийом на основі ступеня молодшого бакалавра, 

фахового молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання»;  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів»;  

абзац другий викласти в редакції: «на  основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)»;   

абзац другий викласти в редакції: «на  основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)»;   

абзац третій вилучити.  абзац третій вилучити.  

76. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 205 «Лісове господарство» галузі 

знань 20 «Аграрні науки та продовольство», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 205 «Лісове 

господарство» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 05 грудня 2018 року № 

1342, доповнити абзацом четвертим такого змісту: 

«прийом на основі ступеня молодшого бакалавра, 

фахового молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів»;  

76. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 205 «Лісове господарство» галузі 

знань 20 «Аграрні науки та продовольство», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 205 «Лісове 

господарство» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 05 грудня 2018 року № 

1342, доповнити абзацом четвертим такого 

змісту: «прийом на основі ступеня молодшого 

бакалавра, фахового молодшого бакалавра або 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста здійснюється за результатами 

зовнішнього незалежного оцінювання»;  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

77. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» 

галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 206 «Садово-

паркове господарство» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 24 квітня 

2019 року № 559, доповнити:  

77. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 206 «Садово-паркове 

господарство» галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 206 «Садово-паркове 

господарство» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 24 квітня 2019 року № 559, 

доповнити:  

абзацом сьомим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий  молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

абзацом сьомим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий  молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом восьмим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів»;  

абзацом восьмим такого змісту: «прийом на 

основі ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання»;  

в абзацах третьому та четвертому розділу третього 

цифри «60» та «30» замінити цифрами «120» та 

«60» відповідно.  

в абзацах третьому та четвертому розділу 

третього цифри «60» та «30» замінити цифрами 

«120» та «60» відповідно.  

78. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 207 «Водні біоресурси та 

аквакультура» галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 207 «Водні біоресурси та 

аквакультура» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 21 грудня 2018 року № 

1431, доповнити абзацом сьомим такого змісту: 

«прийом на основі ступеня молодшого бакалавра, 

фахового молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів»;  

78. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 207 «Водні біоресурси та 

аквакультура» галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 207 «Водні біоресурси та 

аквакультура» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 21 грудня 2018 року № 

1431, доповнити абзацом сьомим такого змісту: 

«прийом на основі ступеня молодшого бакалавра, 

фахового молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання»;  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня вищої освіти «молодший спеціаліст») заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої 

освітньої програми з підготовки фахового 

молодшого бакалавра, молодшого бакалавра 

(молодшого спеціаліста):»  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня вищої освіти «молодший спеціаліст») заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої 

освітньої програми з підготовки фахового 

молодшого бакалавра, молодшого бакалавра 

(молодшого спеціаліста):»  

79. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 

«Аграрні науки та продовольство», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 208 «Агроінженерія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 05 

грудня 2018 року № 1340, доповнити абзацом 

п’ятим такого змісту: «прийом на основі ступеня 

молодшого бакалавра, фахового молодшого 

79. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 208 «Агроінженерія» галузі знань 

20 «Аграрні науки та продовольство», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 208 

«Агроінженерія» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 05 грудня 2018 року № 

1340, доповнити абзацом п’ятим такого змісту: 

«прийом на основі ступеня молодшого бакалавра, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання та вступних іспитів у закладі вищої 

освіти з предметів (дисциплін), з яких не 

проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, або 

творчих конкурсів»;  

фахового молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання»;  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)»;  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)»;  

абзаци третій та четвертий вилучити.  абзаци третій та четвертий вилучити.  

80. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» галузі 

знань 21 «Ветеринарна медицина», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти» від 

24 квітня 2019 року № 558, доповнити третім 

такого змісту: «прийом на основі ступеня 

молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання та вступних іспитів у закладі вищої 

освіти з предметів (дисциплін), з яких не 

проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, або 

творчих конкурсів»;  

80. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» галузі 

знань 21 «Ветеринарна медицина», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти» від 

24 квітня 2019 року № 558, доповнити третім 

такого змісту: «прийом на основі ступеня 

молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання»;  

абзац перший викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

абзац перший викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

81. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза» галузі знань 21 «Ветеринарна 

медицина», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 212 

«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»  для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти» від 

21 грудня 2018 року № 1430, доповнити абзацом 

81. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія 

і експертиза» галузі знань 21 «Ветеринарна 

медицина», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 212 

«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»  для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти» від 

21 грудня 2018 року № 1430, доповнити абзацом 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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четвертим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів»;  

четвертим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання»;  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

82. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 

«Охорона здоров’я», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 221 «Стоматологія» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти» від 24 червня 

2019 року № 879, доповнити абзацом сьомим 

такого змісту: «прийом на основі ступеня 

молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання та вступних іспитів у закладі вищої 

освіти з предметів (дисциплін), з яких не 

проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, або 

творчих конкурсів»;  

82. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 

«Охорона здоров’я», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 221 «Стоматологія» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти» від 24 червня 

2019 року № 879, доповнити абзацом сьомим 

такого змісту: «прийом на основі ступеня 

молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання»;  

абзац четвертий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 30 

кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої 

освітньої програми підготовки фахового 

молодшого бакалавра, молодшого бакалавра 

(молодшого спеціаліста) за спеціальністю 221 

Стоматологія».  

абзац четвертий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 30 

кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої 

освітньої програми підготовки фахового 

молодшого бакалавра, молодшого бакалавра 

(молодшого спеціаліста) за спеціальністю 221 

Стоматологія».  

83. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 224 «Технології медичної 

діагностики та лікування» галузі знань 22 

«Охорона здоров’я», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 224 «Технології медичної 

діагностики та лікування» для першого 

83. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 224 «Технології медичної 

діагностики та лікування» галузі знань 22 

«Охорона здоров’я», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 224 «Технології медичної 

діагностики та лікування» для першого 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 19 

грудня 2018 року № 1420, доповнити:  
(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 19 

грудня 2018 року № 1420, доповнити:  

абзацом п’ятим такого змісту: «на  основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «на  основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

84. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична 

терапія, ерготерапія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 19 

грудня 2018 року № 1419, доповнити абзацом 

сьомим такого змісту: «прийом на основі ступеня 

молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання та вступних іспитів у закладі вищої 

освіти з предметів (дисциплін), з яких не 

проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, або 

творчих конкурсів»;  

84. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична 

терапія, ерготерапія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 19 

грудня 2018 року № 1419, доповнити абзацом 

сьомим такого змісту: «прийом на основі ступеня 

молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання»;  

абзац третій викласти в редакції: «На основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати:».  

абзац третій викласти в редакції: «На основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати:».  

85. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 229 «Громадське здоров’я» галузі 

знань 22 «Охорона здоров’я», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

04 серпня 2020 року № 1000, доповнити абзацом 

четвертим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

85. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 229 «Громадське здоров’я» галузі 

знань 22 «Охорона здоров’я», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

04 серпня 2020 року № 1000, доповнити абзацом 

четвертим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів»;  

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання»;  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

86. розділу третього стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 231 «Соціальна робота» галузі знань 

23 «Соціальна робота», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 231 «Соціальна робота» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

24 квітня 2019 року № 557, доповнити абзацом 

четвертим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів»;  

86. розділу третього стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 231 «Соціальна робота» галузі 

знань 23 «Соціальна робота», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 231 «Соціальна робота» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

24 квітня 2019 року № 557, доповнити абзацом 

четвертим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання»;  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

87. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» 

галузі знань 23 «Соціальна робота», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 232 «Соціальне 

забезпечення» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 24 травня 2019 року № 734, 

доповнити абзацом четвертим такого змісту: 

«прийом на основі ступеня молодшого бакалавра, 

фахового молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

87. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» 

галузі знань 23 «Соціальна робота», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 232 «Соціальне 

забезпечення» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 24 травня 2019 року № 

734, доповнити абзацом четвертим такого змісту: 

«прийом на основі ступеня молодшого бакалавра, 

фахового молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 
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незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів»;  

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання»;  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

88. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» 

галузі знань 24 «Сфера обслуговування», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-

ресторанна справа» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 04 березня 2020 року № 

384, доповнити абзацом п’ятим такого змісту: 

«прийом на основі ступеня молодшого бакалавра, 

фахового молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів»;  

88. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» 

галузі знань 24 «Сфера обслуговування», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-

ресторанна справа» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 04 березня 2020 року № 

384, доповнити абзацом п’ятим такого змісту: 

«прийом на основі ступеня молодшого бакалавра, 

фахового молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання»;  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)»;   

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)»;   

абзаци третій та четвертий вилучити.  абзаци третій та четвертий вилучити.  

89. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 242 «Туризм» галузі знань 24 

«Сфера обслуговування», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 242 «Туризм» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 04 

жовтня 2018 року № 1068, викласти в редакції: «на 

базі повної загальної середньої освіти становить 

240 кредитів ЄКТС,    

89. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 242 «Туризм» галузі знань 24 

«Сфера обслуговування», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 242 «Туризм» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 04 

жовтня 2018 року № 1068, викласти в редакції: «на 

базі повної загальної середньої освіти становить 

240 кредитів ЄКТС,    

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12


 46  
 

   
 

на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста);  

на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста);  

прийом на основі ступеня молодшого бакалавра, 

фахового молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів.  

прийом на основі ступеня молодшого бакалавра, 

фахового молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання.  

Практика має складати не менше 4 кредитів ЄКТС.   Практика має складати не менше 4 кредитів 

ЄКТС.   

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути 

спрямовано на забезпечення загальних та 

спеціальних (фахових) компетентностей за 

спеціальністю, визначених стандартом вищої 

освіти».  

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути 

спрямовано на забезпечення загальних та 

спеціальних (фахових) компетентностей за 

спеціальністю, визначених стандартом вищої 

освіти».  

90. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 253 «Військове управління (за 

видами збройних сил)» галузі знань 25 «Воєнні 

науки, національна безпека, безпека державного 

кордону», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 253 

«Військове управління (за видами збройних сил)» 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» 

від 29 жовтня 2018 року № 1168, доповнити:  

90. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 253 «Військове управління (за 

видами збройних сил)» галузі знань 25 «Воєнні 

науки, національна безпека, безпека державного 

кордону», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 253 

«Військове управління (за видами збройних сил)» 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» 

від 29 жовтня 2018 року № 1168, доповнити:  

абзацом четвертим такого змісту: «на  основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом четвертим такого змісту: «на  основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

91. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 254 «Забезпечення військ (сил)» 

галузі знань 25 «Воєнні науки, національна 

91. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 254 «Забезпечення військ (сил)» 

галузі знань 25 «Воєнні науки, національна 
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безпека, безпека державного кордону», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю спеціальності 254 

«Забезпечення військ (сил)» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 12 

грудня 2018 року № 1385, доповнити:  

безпека, безпека державного кордону», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю спеціальності 254 

«Забезпечення військ (сил)» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 12 

грудня 2018 року № 1385, доповнити:  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

92. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 255 «Озброєння та військова 

техніка» галузі знань 25 «Воєнні науки, 

національна безпека, безпека державного 

кордону», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 255 

«Озброєння та військова техніка» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 05 

грудня 2018 року № 1341, доповнити:  

92. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 255 «Озброєння та військова 

техніка» галузі знань 25 «Воєнні науки, 

національна безпека, безпека державного 

кордону», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 255 

«Озброєння та військова техніка» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 05 

грудня 2018 року № 1341, доповнити:  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом четвертим такого змісту: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

93. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 261 «Пожежна безпека» галузі знань 

26 «Цивільна безпека», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

93. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 261 «Пожежна безпека» галузі 

знань 26 «Цивільна безпека», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 
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затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 261 «Пожежна безпека» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

29 жовтня 2018 року № 1169, доповнити:  

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 261 «Пожежна безпека» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

29 жовтня 2018 року № 1169, доповнити:  

абзацом шостим такого змісту: «на  основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом шостим такого змісту: «на  основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом сьомим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом сьомим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

94. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» 

галузі знань 26 «Цивільна безпека», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 262 

«Правоохоронна діяльність» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 30 квітня 

2020 року № 578, доповнити абзацом шостим 

такого змісту: «прийом на основі ступеня 

молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання та вступних іспитів у закладі вищої 

освіти з предметів (дисциплін), з яких не 

проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, або 

творчих конкурсів»;  

94. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» 

галузі знань 26 «Цивільна безпека», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 262 

«Правоохоронна діяльність» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 30 квітня 

2020 року № 578, доповнити абзацом шостим 

такого змісту: «прийом на основі ступеня 

молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання та вступних іспитів у закладі вищої 

освіти з предметів (дисциплін), з яких не 

проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, або 

творчих конкурсів»;  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

95. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 263 «Цивільна безпека» галузі знань 

26 «Цивільна безпека», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 263 «Цивільна безпека» для 

95. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 263 «Цивільна безпека» галузі 

знань 26 «Цивільна безпека», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 263 «Цивільна безпека» для 
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першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

29 жовтня 2018 року № 1170, доповнити:  
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

29 жовтня 2018 року № 1170, доповнити:  

абзацом шостим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом шостим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом сьомим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом сьомим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

96.Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 271 «Річковий та морський 

транспорт» галузі знань 27 «Транспорт», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 271 «Річковий та 

морський транспорт» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 13 

листопада 2018 року № 1239, доповнити абзацом 

п’ятим такого змісту: «прийом на основі ступеня 

молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання та вступних іспитів у закладі вищої 

освіти з предметів (дисциплін), з яких не 

проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, або 

творчих конкурсів»;  

96.Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 271 «Річковий та морський 

транспорт» галузі знань 27 «Транспорт», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 271 «Річковий та 

морський транспорт» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 13 

листопада 2018 року № 1239, доповнити абзацом 

п’ятим такого змісту: «прийом на основі ступеня 

молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання»;  

абзац другий викласти в редакції: «на  основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)»;  

абзац другий викласти в редакції: «на  основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)»;  

абзац третій викласти в редакції: «Для 

спеціалізацій «Навігація і управління морськими 

суднами», «Управління судновими технічними 

системами і комплексами» та «Експлуатація 

суднового електрообладнання і засобів 

автоматики», які передбачають присвоєння 

випускникам звань осіб командного складу 

морських суден відповідно до вимог Міжнародної 

абзац третій викласти в редакції: «Для 

спеціалізацій «Навігація і управління морськими 

суднами», «Управління судновими технічними 

системами і комплексами» та «Експлуатація 

суднового електрообладнання і засобів 

автоматики», які передбачають присвоєння 

випускникам звань осіб командного складу 

морських суден відповідно до вимог Міжнародної 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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конвенції про підготовку і дипломування моряків 

та несення вахти 1978 року, з поправками та 

національних вимог щодо підготовки моряків, 

вступати на освітні програми на основі ступеня 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста) можуть особи, які 

здобули ступінь освіти фахового молодшого 

бакалавра, молодшого бакалавра (освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) за 

спеціальністю 271 Річковий та морський 

транспорт із відповідною спеціалізацією або за 

відповідними спеціальностями і спеціалізаціями 

згідно з Переліком спеціальностей, за якими 

здійснювалась підготовка фахівців у вищих 

навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодшого спеціаліста, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України 20 червня 

2007 року  № 839, та Переліком напрямів та 

спеціальностей, за якими здійснювалась 

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах 

за відповідними освітньо-кваліфікаційними 

рівнями, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України  24 травня 1997 року  № 507. 

Прийом на освітні програми на основі ступеня 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста) за зазначеними 

спеціалізаціями випускників інших 

спеціальностей та спеціалізацій не допускається.».  

конвенції про підготовку і дипломування моряків 

та несення вахти 1978 року, з поправками та 

національних вимог щодо підготовки моряків, 

вступати на освітні програми на основі ступеня 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста) можуть особи, які 

здобули ступінь освіти фахового молодшого 

бакалавра, молодшого бакалавра (освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) за 

спеціальністю 271 Річковий та морський 

транспорт із відповідною спеціалізацією або за 

відповідними спеціальностями і спеціалізаціями 

згідно з Переліком спеціальностей, за якими 

здійснювалась підготовка фахівців у вищих 

навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодшого спеціаліста, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України 20 

червня 2007 року  № 839, та Переліком напрямів 

та спеціальностей, за якими здійснювалась 

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах 

за відповідними освітньо-кваліфікаційними 

рівнями, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України  24 травня 1997 року  № 507. 

Прийом на освітні програми на основі ступеня 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста) за зазначеними 

спеціалізаціями випускників інших 

спеціальностей та спеціалізацій не 

допускається.».  

97. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» галузі 

знань 27 «Транспорт», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

18 листопада 2020 року № 1436, доповнити 

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів»;  

97. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» галузі 

знань 27 «Транспорт», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

18 листопада 2020 року № 1436, доповнити 

абзацом п’ятим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання»;  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

98. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 273 «Залізничний транспорт» галузі 

знань 27 «Транспорт», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 273 «Авіаційний транспорт» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

04 жовтня 2018 року № 1067, доповнити абзацом 

четвертим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів»;  

98. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 273 «Залізничний транспорт» галузі 

знань 27 «Транспорт», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 273 «Авіаційний транспорт» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

04 жовтня 2018 року № 1067, доповнити абзацом 

четвертим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання»;  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

99. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» 

галузі знань 27 «Транспорт», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» 

від 22 жовтня 2020 року № 1293, доповнити:  

99. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» 

галузі знань 27 «Транспорт», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» 

від 22 жовтня 2020 року № 1293, доповнити:  

абзацом п’ятим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий  молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий  молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

100. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 275 «Транспортні технології (за 

видами)» галузі знань 27 «Транспорт», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні 

технології (за видами)» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 29 

жовтня 2018 року № 1171, доповнити:  

100. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 275 «Транспортні технології (за 

видами)» галузі знань 27 «Транспорт», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні 

технології (за видами)» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 29 

жовтня 2018 року № 1171, доповнити:  

абзацом п’ятим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом п’ятим такого змісту: «на основі ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані за попередньою 

освітньою програмою фахової передвищої освіти, 

обсягом не більше ніж 60 кредитів ЄКТС»;  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів».  

абзацом шостим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання».  

101. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань 28 «Публічне 

управління та адміністрування», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 29 жовтня 2018 року № 

1172, доповнити абзацом четвертим такого змісту: 

«прийом на основі ступеня молодшого бакалавра, 

фахового молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів»;  

101. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань 28 «Публічне 

управління та адміністрування», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти» від 29 жовтня 2018 року № 

1172, доповнити абзацом четвертим такого 

змісту: «прийом на основі ступеня молодшого 

бакалавра, фахового молодшого бакалавра або 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста здійснюється за результатами 

зовнішнього незалежного оцінювання»;  

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

абзац другий викласти в редакції: «на основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)»;   
фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)»;   

абзаци третій та четвертий вилучити.  абзаци третій та четвертий вилучити.  

102. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» галузі 

знань 29 «Міжнародні відносини», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

04 серпня 2020 року № 1002, доповнити абзацом 

четвертим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів у 

закладі вищої освіти з предметів (дисциплін), з 

яких не проводиться зовнішнє незалежне 

оцінювання, або творчих конкурсів»;  

102. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» галузі 

знань 29 «Міжнародні відносини», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

04 серпня 2020 року № 1002, доповнити абзацом 

четвертим такого змісту: «прийом на основі 

ступеня молодшого бакалавра, фахового 

молодшого бакалавра або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання»;  

абзац другий викласти в редакції: «на  основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

абзац другий викласти в редакції: «на  основі 

ступеня «фаховий  молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

103. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 292 «Міжнародні економічні 

відносини» галузі знань 29 «Міжнародні 

відносини», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 292 

«Міжнародні економічні відносини» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 04 

березня 2020 року № 357, доповнити абзацом 

п’ятим такого змісту: «прийом на основі ступеня 

молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання та вступних іспитів у закладі вищої 

освіти з предметів (дисциплін), з яких не 

проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, або 

творчих конкурсів»;  

103. Розділ третій стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 292 «Міжнародні економічні 

відносини» галузі знань 29 «Міжнародні 

відносини», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 292 

«Міжнародні економічні відносини» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 04 

березня 2020 року № 357, доповнити абзацом 

п’ятим такого змісту: «прийом на основі ступеня 

молодшого бакалавра, фахового молодшого 

бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання»;  

абзац третій викласти в редакції: «на  основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

абзац третій викласти в редакції: «на  основі 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти 

має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста)».  

      

      

      

      

Генеральний директор директорату   Генеральний директор директорату   

фахової передвищої, вищої освіти                                        

Олег ШАРОВ  
фахової передвищої, вищої освіти                                        

Олег ШАРОВ 

 

(результати голосування: за - 16, проти - немає, утрималися - 1)    

 

4.Про погодження проєкту постанови КМУ "Деякі питання гармонізації переліку 

галузей знань і спеціальностей з Міжнародною стандартною класифікацією 

освіти" 

СЛУХАЛИ: Квіта Сергія, Голову Національного агентства, про погодження проєкту 

постанови КМУ "Деякі питання гармонізації переліку галузей знань і спеціальностей з 

Міжнародною стандартною класифікацією освіти" . 

ВИРІШИЛИ: погодити доопрацьований проєкт постанови КМУ "Деякі питання 

гармонізації переліку галузей знань і спеціальностей з Міжнародною стандартною 

класифікацією освіти". 

(результати голосування: за - 16, проти - немає, утрималися - 1)    

 

Головуючий                                                                         С. Квіт   

 

Секретар                                                                                          Т. Антонюк 


