
 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 



наказ Міністерства освіти і науки 

України 

від 28.05.2021 р. № 593 
 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до стандартів вищої освіти для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 

 

 

 

40. 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 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». 
 

43.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 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». 

 

44. 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 
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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 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». 

 

63. 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 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». 
 

92. 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 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». 

 

94. Розділ третій стандарту вищої освіти зі спеціальності 255 

Озброєння та військова техніка 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 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 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». 
 

 

Генеральний директор директорату  

фахової передвищої, вищої освіти      Олег ШАРОВ 
 

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

