


молодший бакалавр» заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не 
більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою 
фахової передвищої освіти”; 

- “Передумови навчання” розділу 1 - Загальна інформація доповнити другим 
абзацом такого змісту: “Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий 
молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 
здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в порядку, 
визначеному законодавством”. 

1.3 В ОПП «Економіка» першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 
Економіка галузі знань 05 Соціальні і поведінкові науки, затверджену вченою радою 
28.10.19 протокол №9 та введену в дію наказом 09.12.19 №167, внести доповнення: 

- “Тип диплому та обсяг освітньої програми” розділу 1.1 - Загальна 
інформація доповнити абзацом 4 такого змісту: “На основі ступеня «фаховий 
молодший бакалавр» заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не 
більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою 
фахової передвищої освіти”; 

- “Передумови” розділу 1.1 - Загальна інформація доповнити абзацом 2 
такого змісту: “Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий 
молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 
здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в порядку, 
визначеному законодавством”. 

1.4 В освітньо-професійну програму «Психологія бізнесу та дизайн 
мислення» першого (бакалаврського) рівня спеціальності 053 Психологія галузі 
знань 05 Соціальні і поведінкові науки, затверджену вченою радою 22.02.2021, 
протокол №2 та затверджену наказом від 22.02.2021 №41,  внести доповнення у 
“Передумови” розділу 1 - Загальна інформація: 

-  абзац 2 такого змісту: “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 3 такого змісту: “Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», 
«фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в 
порядку, визначеному законодавством”; 

- у підрозділі «Спеціальні (фахові, предметні) компетентності» розділу 
«IV. Перелік компетентностей випускника» «СК11» та «СК12» вважати «СК10» 
та «СК11» відповідно. 

1.5 В ОПП «Облік і оподаткування» та «Фіскальне адміністрування та 
митна справа» першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 Облік і 
оподаткування галузі знань 07 Управління та адміністрування, затверджені вченою 
радою 25.03.2019, протокол №3 та введені в дію наказом 25.03.2019 №37, внести 
доповнення: 

- “Тип диплому та обсяг освітньої програми” розділу 1. Загальна інформація 
доповнити абзацом 3 такого змісту: “На основі ступеня «фаховий молодший 
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бакалавр» заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 
60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової 
передвищої освіти”; 

- “Передумови” розділу 1. Загальна інформація доповнити абзацом 2 такого 
змісту: “Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший 
бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здійснюється 
за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в порядку, визначеному 
законодавством”. 

1.6 В ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
галузі знань 07 Управління та адміністрування, затверджену вченою радою 
01.07.2019, протокол №6 та затверджену наказом від 01.07.2019 №78, внести 
доповнення: 

- “Тип диплому та обсяг освітньої програми” розділу 1.1 - Загальна 
інформація доповнити абзацом 3 такого змісту: “На основі ступеня «фаховий 
молодший бакалавр» заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не 
більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою 
фахової передвищої освіти”. 

- “Передумови” розділу 1.1 - Загальна інформація доповнити абзацом 2 
такого змісту: “Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий 
молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 
здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в порядку, 
визначеному законодавством”. 

1.7 В ОПП «Менеджмент», затверджену вченою радою 27.04.2020, 
протокол №3 та введену в дію наказом від 27.04.2020 №66, ОПП «Менеджмент 
креативних індустрій і соціальних інновацій», затверджену вченою радою 
25.03.2019, протокол №3 та введену в дію наказом від 25.03.2019 №37, ОПП 
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», затверджену вченою радою 
26.10.2020, протокол №8 та введену в дію наказом від 27.10.2020 №80 та ОПП 
«Управління персоналом та економіка праці», затверджену вченою радою 
25.03.2019, протокол №3 та введену в дію наказом від 25.03.2019 №37, першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 
адміністрування, внести доповнення у “Передумови” розділу першого “Загальна 
інформація”: 

- абзац 4 такого змісту: “На основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» 
заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 
кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової 
передвищої освіти”; 

- абзац 5 такого змісту: “Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», 
«фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в 
порядку, визначеному законодавством”. 

1.8 В ОПП «Бізнес-маркетинг та інтернет-комунікації» першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та 
адміністрування, затверджену вченою радою 25.03.2019, протокол №3 та  
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введену в дію наказом від 25.03.2019 №37, внести доповнення у “Передумови” 
розділу 1 - Загальна інформація: 

- підпункт 4 абзацу 2 такого змісту: “На основі ступеня «фаховий молодший 
бакалавр» заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше 
ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою 
фахової передвищої освіти”;  

- абзац 4 такого змісту: “Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», 
«фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 
в порядку, визначеному законодавством”. 

1.9 В ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність галузі знань 07 Управління та адміністрування, затверджену вченою 
радою 25.03.2019, протокол №3 та введену в дію наказом від 25.03.2019 №37 (зі 
змінами в редакції, затвердженій вченої радою 24.02.2020, протокол №2, наказ від 
28.02.2020 №29), внести доповнення у “Передумови” розділу 1 - Загальна 
інформація: 

- абзац 4 такого змісту: “На основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» 
заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 
кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової 
передвищої освіти”; 

- абзац 5 такого змісту: “Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», 
«фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 
в порядку, визначеному законодавством”. 

1.10 В ОПП «Екологія» першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 
Екологія галузі знань 10 Природничі науки, затверджену вченою радою 
27.04.2020, протокол №3 та введену в дію наказом від 27.04.2020 №63, внести 
доповнення у “Передумови” розділу 1 - Загальна інформація: 

- абзац 2 такого змісту: “На основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» 
заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 
кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової 
передвищої освіти”; 

- абзац 3 такого змісту: “Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», 
«фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 
в порядку, визначеному законодавством”. 

1.11 В ОПП “Технології машинобудування” першого (бакалаврського) 
рівня спеціальності 131 Прикладна механіка галузі знань 13 Механічна інженерія,  
затверджену вченою радою 27.08.2019, протокол №7 та введену в дію наказом від 
27.08.2019 №94, внести доповнення: 

- “Тип диплому та обсяг освітньої програми” розділу 1 - Загальна 
інформація доповнити підпунктом 3 другого абзацу такого змісту: “На основі 
ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад вищої освіти має право визнати 
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та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою 
освітньою програмою фахової передвищої освіти”; 

- “Передумови” розділу 1 - Зальна інформація доповнити абзацом 3 такого 
змісту: “Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший 
бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 
здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в порядку, 
визначеному законодавством”. 

1.12  В ОПП “Комп’ютерні системи проектування» першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 131 Прикладна механіка галузі знань 13 
Механічна інженерія,  затверджену вченою радою 27.08.2019, протокол №7 та 
введену в дію наказом від 27.08.2019 №94, внести доповнення: 

- “Тип диплому та обсяг освітньої програми” розділу 1 - Загальна 
інформація доповнити підпунктом 3 другого абзацу такого змісту: “На основі 
ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад вищої освіти має право визнати 
та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою 
освітньою програмою фахової передвищої освіти”; 

- “Передумови” розділу 1 - Зальна інформація доповнити абзацом 2 такого 
змісту: “Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший 
бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 
здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в порядку, 
визначеному законодавством”. 

1.13  В ОПП «Технології та устаткування зварювання» першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 131 Прикладна механіка галузі знань 13 
Механічна інженерія,  затверджену вченою радою 27.08.2019, протокол №7 та 
введену в дію наказом від 27.08.2019 №94, внести доповнення: 

- “Тип диплому та обсяг освітньої програми” розділу 1 - Загальна 
інформація доповнити підпунктом 3 другого абзацу такого змісту: “На основі 
ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад вищої освіти має право визнати 
та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою 
освітньою програмою фахової передвищої освіти”; 

- “Передумови” розділу 1 - Зальна інформація доповнити абзацом 3 такого 
змісту: “Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший 
бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 
здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в порядку, 
визначеному законодавством”. 

1.14  В ОПП «Галузеве машинобудування» першого (бакалаврського) 
рівня спеціальності 133 Галузеве машинобудування галузі знань 13 Механічна 
інженерія,  затверджену вченою радою 30.06.2020, протокол №5 та введену в дію 
наказом від 30.06.2020 №107, внести доповнення у “Передумови” розділу 1 - 
Загальна інформація:  

- абзац 4 такого змісту: “На основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» 
заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 
кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової 
передвищої освіти”; 

- абзац 5 такого змісту: “Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», 
«фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%23w1_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%23w1_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%23w1_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%23w1_12


спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 
в порядку, визначеному законодавством”. 

1.15 В ОПП «Харчові технології та інженерія» першого (бакалаврського) 
рівня спеціальності 181 Харчові технології галузі знань 18 Виробництво та 
технології, затверджену вченою радою 25.03.2019, протокол №3 та введену в дію 
наказом від 25.03.2019 №37 (зі змінами в редакції, затвердженій вченою радою 
07.04.2020, протокол №3, наказ від 27.04.2020 №64), внести доповнення у 
“Передумови” розділу 1 - Загальна інформація: 

- абзац 4 такого змісту: “На основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» 
заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 
кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової 
передвищої освіти”; 

- абзац 5 такого змісту: “Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», 
«фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 
в порядку, визначеному законодавством”. 

1.16  В ОПП «Архітектура та містобудування» першого (бакалаврського) 
рівня спеціальності 191 Архітектура та містобудування галузі знань 19 
Архітектура та будівництво, затверджену вченою радою 30.06.2020, протокол №5 
та введену в дію наказом від 30.06.2020 №107,  внести доповнення:  

- “Тип диплому та обсяг освітньої програми” розділу 1 - Загальна 
інформація доповнити абзацом 3 такого змісту: “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)”;  

- “Передумови” розділу 1 - Загальна інформація доповнити абзацом 2 такого 
змісту: “Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший 
бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 
здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в порядку, 
визначеному законодавством”. 

1.17  В ОПП «Комп'ютерні технології у будівництві» першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія 
галузі знань 19 Архітектура та будівництво, затверджену вченою радою 
27.08.2019, протокол №7 та введену в дію наказом від 27.08.2019 №94, внести 
доповнення у “Передумови навчання” розділу “Загальна інформація”: 

- абзац 2 такого змісту: ” Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», 
«фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 
в порядку, визначеному законодавством”. 

1.18  В ОПП «Будівництво та цивільна інженерія» першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія 
галузі знань 19 Архітектура та будівництво, затверджену вченою радою 
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27.08.2019, протокол №7 та введену в дію наказом від 27.08.2019 №94, внести 
доповнення у “Передумови навчання” розділу “Загальна інформація”: 

абзац 2 такого змісту: ” Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», 
«фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання в порядку, визначеному законодавством”. 

1.19 В ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) 
рівня спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія галузі знань 22 Охорона 
здоров’я, затверджену вченою радою 25.03.2019, протокол №3 та введену в дію 
наказом від 25.03.2019 №37, внести зміни та доповнення у “Передумови” розділу 
1 - “Загальна інформація”: 

- в першому абзаці замінити: “Заклад вищої освіти має право визнати та 
зарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми 
підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста):” на “На основі 
ступеня «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр» (освітньо-
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право 
визнати та перезарахувати”; 

- добавити абзац 4 такого змісту: “Прийом на основі ступенів «молодший 
бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання в порядку, визначеному законодавством”.  

1.20  В ОПП «Соціально-правовий захист» першого (бакалаврського) 
рівня спеціальності 231 Соціальна робота галузі знань 23 Соціальна робота, 
затверджену вченою радою 27.05.2019, протокол №5 та введену в дію наказом від 
29.05.2019 №67, внести доповнення у “Передумови” розділу 1 - Загальна 
інформація: 

- абзац 2 такого змісту: “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 3 такого змісту: “Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», 
«фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 
в порядку, визначеному законодавством”. 

1.21 Розділ перший ОПП «Інженерія програмного забезпечення» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 121 Інженерія програмного 
забезпечення галузі знань 12 Інформаційні технології, затвердженої вченою 
радою 25.03.2019, протокол №3, та введеної в дію наказом від 25.03.2019 №37 (в 
редакції, затвердженій вченою радою 31.08.2021, протокол №6, та введеної в дію 
наказом від 31.08.2021 №137), «Передумови» пункту «Загальна інформація» 
доповнити: 

абзацом четвертим такого змісту: «При вступі на основі ступеня «фаховий 
молодший бакалавр» може бути визнано та перезараховано не більше ніж 60 
кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової 
передвищої освіти»;  
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абзацом п’ятим такого змісту: «Прийом на основі ступенів «молодший 
бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання в порядку, визначеному законодавством»; 

абзац другий викласти в редакції: «При вступі на базі ступеня «молодший 
бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») може бути 
визнано та перезараховано не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в 
межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра 
(молодшого спеціаліста) зі спеціальностей галузі знань 12 Інформаційні 
технології та не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої 
освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за 
іншими спеціальностями». 
 1.22 Розділ перший ОПП «Комп’ютерна інженерія» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія 
галузі знань 12 Інформаційні технології, затвердженої вченою радою 25.03.2019, 
протокол №3, та введеної в дію наказом від 25.03.2019 №37, «Передумови» 
пункту «Загальна інформація» доповнити: 

абзацом четвертим такого змісту: «При вступі на основі ступеня «фаховий 
молодший бакалавр» може бути визнано та перезараховано не більше ніж 60 
кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової 
передвищої освіти»; 

абзацом пятим такого змісту: «Прийом на основі ступенів «молодший 
бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання в порядку, визначеному законодавством»  
 1.23 Розділ перший ОПП «Комп’ютерні системи штучного інтелекту» 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 123 Комп’ютерна 
інженерія галузі знань 12 Інформаційні технології, затвердженої вченою радою 
25.03.2019, протокол №3, та введеної в дію наказом від 25.03.2019 №37, 
«Передумови» пункту «Загальна інформація» доповнити: 

абзацом четвертим такого змісту: «При вступі на основі ступеня «фаховий 
молодший бакалавр» може бути визнано та перезараховано не більше ніж 60 
кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової 
передвищої освіти»; 

абзацом пятим такого змісту: «Прийом на основі ступенів «молодший 
бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання в порядку, визначеному законодавством»  

1.24 Розділ перший ОПП «Кібербезпека» першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти зі спеціальності 125 Кібербезпека галузі знань 12 Інформаційні 
технології, затвердженої вченою радою 25.03.2019, протокол №3, та введеної в 
дію наказом від 25.03.2019 №37, «Передумови» пункту «Загальна інформація» 
доповнити: 

абзацом четвертим такого змісту: « При вступі на основі ступеня «фаховий 
молодший бакалавр» може бути визнано та перезараховано не більше ніж 60 
кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової 
передвищої освіти»; 
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абзацом п’ятим такого змісту: «Прийом на основі ступенів «молодший 
бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання в порядку, визначеному законодавством». 

1.25 Розділ перший ОПП «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка галузі знань 
14 Електрична інженерія, затвердженої вченою радою 27.08.2019, протокол №7, 
та введеної в дію наказом від 27.08.2019 №94, «Передумови» пункту «Загальна 
інформація» доповнити: 

абзацом другим такого змісту: «При вступі на основі ступеня «фаховий 
молодший бакалавр» може бути визнано та перезараховано не більше ніж 60 
кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової 
передвищої освіти»; 

абзацом третім такого змісту: «Прийом на основі ступенів «молодший 
бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання в порядку, визначеному законодавством». 

1.26 Розділ перший ОПП «Метрологія та інформаційно-вимірювальна 
техніка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 152 
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка галузі знань 15 Автоматизація 
та приладобудування, затвердженої вченою радою 25.03.2019, протокол №3, та 
введеної в дію наказом від 25.03.2019 №37 (в редакції, затвердженій вченою 
радою 27.04.2020, протокол №3, та введеної в дію наказом від 27.04.2020 №68), 
«Передумови» пункту «Загальна інформація» доповнити: 

абзацом п’ятим такого змісту: «При вступі на основі ступеня «фаховий 
молодший бакалавр» може бути визнано та перезараховано не більше ніж 60 
кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової 
передвищої освіти»; 

абзацом шостим такого змісту: «Прийом на основі ступенів «молодший 
бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання в порядку, визначеному законодавством». 

1.27 Розділ перший ОПП «Електроніка роботизованих систем та 
комплексів» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 
171 Електроніка галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації, затвердженої 
вченою радою 25.03.2019, протокол №3, та введеної в дію наказом від 25.03.2019 
№37, «Передумови» пункту «Загальна інформація» доповнити: 

абзацом п’ятим такого змісту: «При вступі на основі ступеня «фаховий 
молодший бакалавр» може бути визнано та перезараховано не більше ніж 60 
кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової 
передвищої освіти»; 

абзацом шостим такого змісту: «Прийом на основі ступенів «молодший 
бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання в порядку, визначеному законодавством». 
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1.28 Розділ перший ОПП «Телекомунікації та радіотехніка» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 172 Телекомунікації та 
радіотехніка галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації, затвердженої вченою 
радою 25.03.2019, протокол №3, та введеної в дію наказом від 25.03.2019 №37 (в 
редакції, затвердженій вченою радою 22.02.2021, протокол №2, та введеної в дію 
наказом від 22.02.2021 №32), «Передумови» пункту «Загальна інформація» 
доповнити: 

абзацом четвертим такого змісту: «При вступі на основі ступеня «фаховий 
молодший бакалавр» може бути визнано та перезараховано не більше ніж 60 
кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової 
передвищої освіти»; 

абзацом п’ятим такого змісту: «Прийом на основі ступенів «молодший 
бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання в порядку, визначеному законодавством» 

1.29 Розділ перший ОПП «Агрономія» першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти зі спеціальності 201 Агрономія галузі знань 20 Аграрні науки та 
продовольство, затвердженої вченою радою 25.03.2019, протокол №3, та введеної 
в дію наказом від 25.03.2019 №37 (в редакції, затвердженій вченою радою 
24.02.2020, протокол №2, та введеної в дію наказом від 25.02.2020 №29), 
«Передумови» пункту «Загальна інформація» доповнити: 

абзацом четвертим такого змісту: «При вступі на основі ступеня «фаховий 
молодший бакалавр» може бути визнано та перезараховано не більше ніж 60 
кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової 
передвищої освіти»; 

абзацом п’ятим такого змісту: «Прийом на основі ступенів «молодший 
бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання в порядку, визначеному законодавством»; 

в першому та другому підпунктах абзацу другого цифри «60» та «30» 
замінити цифрами «120» та «60» відповідно. 

1.30 Розділ перший ОПП «Лісове господарство» першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти зі спеціальності 205 Лісове господарство галузі знань 20 
Аграрні науки та продовольство, затвердженої вченою радою 25.03.2019, 
протокол №3, та введеної в дію наказом від 25.03.2019 №37 (в редакції, 
затвердженій вченою радою 24.02.2020, протокол №2, та введеної в дію наказом 
від 25.02.2020 №29), «Передумови» пункту «Загальна інформація» доповнити: 

абзацом четвертим такого змісту: «Прийом на основі ступенів «молодший 
бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання в порядку, визначеному законодавством»; 

абзац другий викласти в редакції: «При вступі на основі ступеня «фаховий 
молодший бакалавр», «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст») може бути визнано та перезараховано не більше ніж 60 
кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки 
фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста)» 
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1.31 В ОПП «Правоохоронна діяльність» першого (бакалаврського) рівня 
спеціальності 262 Правоохоронна діяльність галузі знань 26 Цивільна безпека, 
затверджену вченою радою 25.05.20, протокол №4 та введену в дію наказом від 
26.05.20 №87, внести доповнення у “Передумови” розділу 1 - Загальна 
інформація: 

- абзац 3 такого змісту: “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 4 такого змісту: “Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», 
«фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 
в порядку, визначеному законодавством”; 

1.32 В ОПП «Автомобільний транспорт» першого (бакалаврського) рівня 
спеціальності 274 Автомобільний транспорт галузі знань 27 Транспорт, 
затверджену вченою радою 25.01.2021, протокол №1 та введену в дію наказом від 
25.01.2021 №18, у “Передумови” розділу 1 - “Загальна інформація” внести 
доповнення: 

- абзац 3 такого змісту: “На основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» 
заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 
кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової 
передвищої освіти”; 

- абзац 4 такого змісту: “Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», 
«фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 
в порядку, визначеному законодавством”. 

1.33  В ОПП «Публічне управління та адміністрування» першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 
галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування, затверджену вченою 
радою 25.03.2019, протокол №3 та введену в дію наказом від 25.03.2019 №37 (зі 
змінами у редакції, затвердженій вченою радою 24.02.2020 протокол №2, наказ 
від 25.02.2020 №30), внести доповнення у “Передумови” розділу 1 - Загальна 
інформація: 

- абзац 4 такого змісту: “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 5 такого змісту: “Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», 
«фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 
в порядку, визначеному законодавством”. 

Вилучити із обсягу освітньої програми: “за спеціальностями галузі знань 07 
Управління та адміністрування та 051 «Економіка» не більше, ніж 90 кредитів 
ЄКТС; за іншими спеціальностями не більше, ніж 60 кредитів ЄКТС”. 
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