
ПРОЕКТ 

Порядок 

зарахування на навчання за ОПП підготовки 

бакалавра осіб, які здобули базову або повну 

вищу освіту 

 

1. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», прийом на 

навчання осіб, що мають початковий рівень вищої освіти, для здобуття 

бакалаврського рівня спорідненої або іншої спеціальності, здійснюється на 

денну чи заочну форми навчання за результатами вступних випробувань. 

2. Прийом на навчання за освітньою програмою (ОП) підготовки 

бакалавра осіб, які вже здобули повну вищу освіту і бажають одержати вищу 

освіту з іншого напрямку підготовки, здійснюється згідно з Правилами 

прийому до університету, як правило, на умовах оплати навчання в межах 

ліцензованих обсягів підготовки з відповідних напрямів. 

3. На навчання для здобуття другої вищої освіти за рахунок коштів 

державного бюджету мають право особи, які за станом здоров'я втратили 

можливість виконувати службові чи посадові обов'язки за отриманою раніше 

кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної 

експертної комісії. 

4. Особи, які вступають на навчання для здобуття другої вищої освіти 

за ОП підготовки бакалавра, у встановлені Правилами прийому терміни 

подають до Приймальної комісії університету заяву та відповідні документи 

в електронному чи паперовому вигляді згідно з Правилами прийому. 

– диплом про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень з додатком 

(оригінал або завірена копія); 

– медична довідка за формою 086-о; 

– 6 фотокарток розміром 3x4 см; 

– висновок медико-соціальної експертної комісії (за потреби). 

5. Рекомендація щодо зарахування на навчання таких осіб приймається 

за результатами вступних випробувань та з урахуванням галузі знань та 

напряму підготовки (спеціальності), з яких уже здобута базова чи повна вища 

освіта, а також різниці в навчальних планах з обраного в університеті 

напряму підготовки та напряму підготовки (спеціальності), з якого здобуто 

вищу освіту. 

У залежності від цього, вступник  може бути рекомендований до 

зарахування на другий, третій або четвертий курси. 

При визначенні курсу, на який може бути зарахована особа, що має 

базову або повну вищу освіту і вступає для здобуття вищої освіти з іншого 

напряму підготовки, беруться за основу такі основні критерії: 

а) на четвертий курс можливе зарахування у тому випадку, коли 

напрям підготовки, з якого вже здобуто вищу освіту, співпадає з обраним при 

вступі напрямом підготовки, за винятком спеціалізацій, навчальних 

дисциплін за вибором, форм звітності та атестації тощо, якщо академічна 

різниця складає не більше 12 дисциплін; 
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б) на третій курс можуть бути зараховані особи, які здобули базову 

або повну вишу освіту з того фахового профілю (галузі знань), який обрано 

при вступі (педагогічна освіта, гуманітарні науки, соціально-політичні науки, 

природничі науки тощо) якщо академічна різниця складає не більше 12 

дисциплін; 

в) для зарахування на другий курс можуть бути рекомендовані 

особи, які здобули базову або повну вищу освіту з іншого фахового профілю 

(галузі знань), ніж та, що обрана при вступі (гуманітарні науки – природничі 

науки, фізико-математичні науки – соціально-політичні науки тощо) якщо 

академічна різниця складає не більше 12 дисциплін. 

6. Рішення про зарахування на певний курс осіб, що здобули базову або 

повну вишу освіту і вступають на навчання за ОПП підготовки бакалавра з 

відповідного напряму, затверджується Приймальною комісією за подання 

відповідального секретаря Приймальної комісії. 
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