аяядаапвяаіаявйі^аш дяЕвааіаааіВіїа^

УКРАЇНА
ДИПЛОМ
ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

ІІКГСАІМЕ

ШРЬОМА
ОЕ РЇЮГЕ88І(ЖАЬ ЛІМОК ВАСНЕЬОК

хххххххх
ххххххх

ХХХХХХХХ

закінчив(ла) у ХХХХ році
Фаховий коледж Приватного вищого навчального закладу
“Буковинський університет”,
здобув(ла) освітню кваліфікацію:
освітньо-професійний ступінь фахової передвищої освіти
фаховий молодший бакалавр
спеціальність ХХХХХХХХХХХХХ
освітньо-професійна програма ХХХХХХХХХХХХ
акредитована Державною службою якості освіти України

іп ХХХХ сошріеіед іЬе йііі соигзе ої'
Рго&88Іопа1 со11е§е оГРгіуаІе НщНег Едисаііопаї ІпзііШїіоп
“Викоуіпіап Шіуегзііу”,
оЬіаіпесі есіисаііопаї циаіійсаііоп:
ргоГе88Іопа1 рге-Ьі§фег есіисаііоп есІисаНопаІ-ргоГеззіопаІ сіещее
РгоГе88ІопаІ Іипіог ВасЬеІог
Зресіаїїу ХХХХХХХХХХХХХ
Ейисаііопа1-рго&88Іопа1 рго§гатше ХХХХХХХХХХХХ
ассгесііїесі Ьу Йіе 8іаІе Есіисаііоп (^иаїку 8епісе оШкгаіпе

ххххххх

Президент університету / Ргезійепі о / іИе ІІпігегяііу

У разі наявності в дипломі розбіжностей перевагу має текст українською мовою

Іп сазе оі'апу ііійегепсез іп іпіегргеїаііоп оґ Ше іпі'огтаїіоп іп іііе сЦрІотз Йіе Цкгаіпіап Іехі зЬаІІ ргеуаіі

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “БУКОВИНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ”
PROFESSIONAL COLLEGE OF PRIVATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION “BUKOVINIAN UNIVERSITY”
ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА /
DIPLOMA SUPPLEMENT
серія, реєстраційний номер та дата видачі диплома /
series, registration number and diploma issue date
ХXX № XXXXXX XX.XX.XXXX
реєстраційний номер (код картки здобувача в ЄДЕБО) та дата видачі додатка до диплома /
registration number (student ID code in the USEDE) and diploma supplement issue date
(без диплома недійсний) / (not valid without the diploma)
XXXXXXX XX.XX.XXXX

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКІЙ ПРИСВОЄНО
КВАЛІФІКАЦІЮ
1.1 Прізвище

1. INFORМATION IDENТIFYING ТНЕ HOLDER OF ТНЕ
QUALIFICATION
1.1 Surname

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

1.2 Власне ім'я

1.2 Name(s)

XXXXXX

XXXXXX

1.3 Дата народження (дд/мм/рррр) /

1.3 Date of birth (dd/mm/yyyy)

XX.XX.XXXX
1.4 Код картки фiзичної особи в ЄДЕБО /

1.4 Individual ID code in the USEDE

XXXXXXX
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИСВОЄНУ КВАЛІФІКАЦІЮ

2. INFORМATION ON AWARDED QUALIFICATION

2.1 Назва освітньої кваліфікації та присвоєний освітньопрофесійний ступінь

2.1 Name of educational qualification and educationalprofessional degree

Фаховий молодший бакалавр з XXXXXX

Professional Junior Bachelor of XXXXX

2.1.1 Освітньо-професійний ступінь фахової передвищої
освіти

2.1.1 Professional pre-higher education educational-professional
degree

Фаховий молодший бакалавр

Professional Junior Bachelor

2.1.2. Спеціальність

2.1.2 Specialty

XXX XXXXX

XXX XXXXX
(код та найменування)

(code and name)

2.1.3 Освітньо-професійна програма

2.1.3 Educational-professional programme

XXXXX
Акредитована Державною службою якості освіти України

XXXXX
Accredited by the State Education Quality Service of Ukraine

2.2 Найменування та статус закладу, який присвоїв
кваліфікацію

2.2 Name and status of awarding institution

Фаховий коледж Приватного вищого навчального закладу Professional College of Private Higher Educational Institution
“Буковинський університет”
“Bukovynian University”
Ліцензований Міністерством освіти і науки України
Licensed by the Ministry of Education and Science of Ukraine
2.3 Мова(и) навчання/оцінювання

2.3 Language(s) of instruction/examination

Українська

Ukrainian

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ І ТРИВАЛІСТЬ ЇЇ
ЗДОБУТТЯ
3.1 Рiвень квалiфiкацiї згiдно з Нацiональною рамкою
квалiфiкацiй

3. INFORMATION ON QUALIFICATION AND LENGTH OF
PROGRAMME
3.1 Level of qualification according to the National Qualifications
Framework

Освітньо-професійний ступінь фахового молодшого
бакалавра відповідає 5 рівню Національної рамки
кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для
навчання впродовж життя та короткому циклу Рамки
кваліфікацій Європейського простору вищої освіти

The educational-professional Professional Junior Bachelor's
degree corresponds to the 5 th level of the National
Qualifications Framework, the European Qualifications
Framework for Lifelong Learning and the short cycle of the
Qualifications Framework for the European Higher Education
Area

3.2 Офіційна тривалість освітньо-професійної програми в
кредитах та/або роках

3.2 Official length of educational-professional programme in
credits and/or years

180 кредитів ЄКТС / 2 роки 10 місяців

180 ECTS credits / 2 years 10 months

3.3 Вимоги для вступу

3.3 Access requirements

Фахова передвища освіта може здобуватись на основі
базової середньої освіти, повної загальної середньої освіти
(профільної середньої освіти), професійної (професійнотехнічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої
освіти

Professional higher education can be obtained on the basis of
basic secondary education, complete general secondary
education (specialized secondary education), professional
(vocational) education, professional higher education or higher
education

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАВЕРШЕНУ ОСВІТНЬОПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ ТА ЗДОБУТІ РЕЗУЛЬТАТИ
НАВЧАННЯ
4.1 Форма здобуття освіти

4. INFORMATION ON THE COMPLETED
EDUCATIONAL-PROFESSIONAL
PROGRAMME AND LEARNING OUTCOMES
4.1 Mode of study

XXXXXXX

XXXXXXX

4.2 Програмні результати навчання

4.2 Programme learning outcomes

- Усвідомлення цінностей громадянського суспільства,
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина
України.
- Демонстрація поваги до моральних, культурних,
наукових цінностей і примноження досягнень
суспільства.
- Здійснення вчинків відповідально на основі етичних
міркувань.
- Демонстрація навичок письмової та усної професійної
комунікації державною мовою та іноземними мовами,
правильне вживання правничої термінології.
- Володіння базовими навичками риторики.
- Використання знань сучасних інформаційних та
комунікативних технологій для вирішення професійних
задач.
- Використання навичок пошуку, оброблення, аналізу
інформації у професійній діяльності.
- Вміння працювати в групі, формуючи власний внесок у
виконання завдань групи.
- Демонстрація знання і розуміння основ теорії права,
ролі правничої професії у громадянському суспільстві.
- Пояснення природи та змісту основних правових явищ
та процесів.
- Виявлення необхідних знань і розумінь сутності та
змісту основних правових інститутів і норм
фундаментальних галузей права, цінностей та принципів
функціонування національної правової системи.
- Дотримання принципів та норм міжнародного права у
професійній діяльності.
- Надання консультацій з правових питань.
- Складання документів правового характеру.
- Здійснення аналізу правових проблем, прийняття
обгрунтованих рішень та формування правових
висновків.
- Підвищення рівня індивідуальної професійної
підготовки.
- Здійснення аналізу явищ та процесів на основі
застосування теоретичних знань і прикладних навичок
щодо провадження професійної діяльності.
- Демонстрація вміння планувати та контролювати
професійну діяльність.

ХXX № XXXXXX

- Awareness of the values of civil society, the rule of law, human
rights and freedoms and the citizen of Ukraine.
- Demonstrate respect for moral, cultural, scientific values and
increase the achievements of society.
- Performing acts responsibly on the basis of ethical
considerations.
- Demonstration of skills of written and oral professional
communication in the state language and foreign languages,
correct use of legal terminology.
- Mastering basic rhetorical skills.
- Using knowledge of modern information and communication
technologies to solve professional problems.
- Use of skills of search, processing, analysis of information in
professional activity.
- Ability to work in a group, forming their own contribution to
the tasks of the group.
- Demonstration of knowledge and understanding of the basics of
legal theory, the role of the legal profession in civil society.
- Explanation of the nature and content of basic legal phenomena
and processes.
- Identification of the necessary knowledge and understanding of
the nature and content of basic legal institutions and norms of
fundamental branches of law, values and principles of
functioning of the national legal system.
- Adherence to the principles and norms of international law in
professional activities.
- Providing legal advice.
- Preparation of legal documents.
- Analysis of legal problems, making informed decisions and
forming legal conclusions.
- Increasing the level of individual training.
- Analysis of phenomena and processes based on the application
of theoretical knowledge and applied skills for professional
activities.
- Demonstration of the ability to plan and control professional
activities.
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4.3 Вiдомостi про програму, накопиченi індивідуальні
кредити та отримані бали/оцінки
Код освітнього
компоненту (за
наявності) /
Component code
(if available)

4.3 Programme details, individual credits gained and grades/marks
obtained
Кількість кредитів
Європейської
Оцінка за шкалою
Назва освітнього компоненту або результатів навчання /
кредитної трансфернозакладу освіти /
Component title or learning outcome
накопичувальної
Institutional Grade
системи / Number of
ECTS credits

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Українська мова (за професійним спрямуванням) /
1.
5
85/4/В
Ukrainian language (for professional purposes)
Основи інформатики та комп'ютерні технології /
2.
9
90/5/А
Fundamentals of computer science and computer technology
Етика і психологія в юридичній діяльності / Ethics and
3.
3
90/5/А
psychology in legal activity
Безпека життєдіяльності та цивільний захист / Life safety
4.
3
85/4/В
and civil protection
Фаховий коледж Приватного вищого навчального закладу “Буковинський університет” / Professional College of Private
Higher Educational Institution “Bukovynian University”
Історія та культура України / History and culture of
5.
3
76/4/C
Ukraine
6.
Іноземна мова / Foreign language
3
75/4/C
Конституційне право України / Constitutional Law of
7.
6
76/4/C
Ukraine
Історія держави і права зарубіжних країн / History of the
8.
6
75/4/C
state and the rights of foreign countries
9.
Теорія держави і права / Theory of state and law
9
75/4/C
Історія держави і права України / History of the state and
10.
6
76/4/C
the law of Ukraine
11.
Муніципальне право / Municipal law
4
78/4/C
Адміністративне право та процес/ Administrative law and
12.
7
75/4/C
process
Судові та правоохоронні органи / Judicial and law
13.
4
75/4/C
enforcement agencies
14.
Трудове право (курсова робота) / Labor law (coursework)
3
75/4/C
15.
Трудове право / Labor Law
7
75/4/C
16.
Справочинство / The case
4
75/4/C
Кримінальне право (курсова робота) / Criminal Law
17.
3
77/4/C
(coursework)
18.
Кримінальне право / Criminal Law
14
82/4/В
19.
Кримінальний процес / Criminal process
7
82/4/В
20.
Цивільний процес / Civil process
7
77/4/C
Іноземна мова за професійним спрямуванням / Foreign
21.
16
75/4/C
language in professional direction
22.
Земельне право / Land law
4
80/4/C
23.
Виробнича практика / Рractice of law
9
85/4/В
24.
Нотаріат України / Notary of Ukraine
3
75/4/C
25.
Судочинство / Proceedings
3
82/4/В
26.
Цивільне та сімейне право / Civil and family law
14
78/4/C
27.
Політологія / Politology
1
85/4/В
28.
Філософія / Philosophy
1
84/4/В
29.
Соціологія / Sociology
1
84/4/В
Правові основи підприємницької діяльності / Legal bases
30.
4
75/4/C
of entrepreneurial activity
31.
Юридична деонтологія / Legal deontology
1
83/4/В
32.
Економічна теорія / Economic theory
3
75/4/C
Основи бухгалтерського обліку та судова бухгалтерія/
33.
5
84/4/В
Fundamentals of accounting and forensic accounting
Атестація: Комплексний екзамен зі спеціальності /
34.
2
76/4/С
Certification: Comprehensive exam in the specialty
Загальна кількість кредитів Європейської кредитної трансферно180
накопичувальної системи / Total number of ECTS credits

ХXX № XXXXXX
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4.4 Система оцiнювання та, за наявностi, таблиця розподiлу
оцiнок

Оцінка за шкалою
ЄКТС/
ЕСТS Grade
А
В
С
D
Е

Оцінка за шкалою,
що використовується у закладі
вищої освіти/
Grade used in the higher education
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

FХ

35-59

F

1-34

Оцінка за національною шкалою/
National Grade
5 (відмінно)/Excellent
4 (добре)/Good
3 (задовільно)/Satisfactory
2 (незадовільно) з можливістю повторного складання/
Fail with the possibility of re-passing
2 (незадовільно) з обов'язковим повторним вивченням
дисципліни/Fail with the obligatory repeated study of a discipline

4.5 Загальна класифiкацiя квалiфiкацiї

Класифікація присвоєної
кваліфікації/
Classification system
Диплом з додатковою
інформацією: відмінні
досягнення у навчанні/
Diploma with additional
information: excellent
academic achievements
Диплом / Diploma

4.4 Grading system and, if available, grade distribution tаblе

4.5 Overall classification of the qualification

Критерії/Сriteria
Здобувачеві вищої освіти, який отримав підсумкові бали у межах від 90 до100 не менш як з
90 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених
навчальним планом, та склав атестацію з балами 90-100, а також проявив себе у науковій
(творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри/
Candidate for higher education degree with final marks ranging from 90 to 100 with at least 90
percent of all curriculum subjects and who was attested with the marks of 90-100, took active part
in scientific (creative) work verified by the relevant Department’s recommendation
Здобувачеві, який успішно виконав програму освітньої підготовки/Candidate for higher
education degree who successfully accomplished training program

5. IНФОРМАЦIЯ ПРО АКАДЕМIЧНI ТА ПРОФЕСIЙНI
ПРАВА, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНI ПРИСВОЄНОЮ
КВАЛIФIКАЦIЄЮ
5.1 Доступ до подальшого навчання

5. INFORМATION ON ACADEMIC AND PROFESSIONAL
RIGHTS OF QUALIFICAТION

Здобуття освіти за:
початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти;
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти
дорослих, у тому числі післядипломної освіти

Education for:
initial level (short cycle) of higher education;
the first (bachelor's) level of higher education.
Acquisition of additional qualifications in the system of adult
education, including postgraduate education

5.2 Доступ до регульованої професiї (за наявностi)

5.2 Access to а regulated profession (if applicable)

Присвоєна кваліфікація надає доступ до професії, яка не
потребує додаткового регулювання.
Працевлаштування на посади відповідно до Національного
класифікатора України: Класифікатор професій (ДК
003:2010), які потребують наявності фахової передвищої
освіти зі спеціальності 081 “Право”

The assigned qualification provides access to a profession that
does not require additional regulation.
Employment for positions according to the National
Classification of Ukraine: Classifier of professions (ДK 003:
2010) that require professional higher education in the specialty
081 “Law”

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

6. ADDIТIONAL INFORМAТION

6.1 Додаткова інформація

6.1 Additional iпformation

6.1.1 Найменування всіх закладів фахової передвищої освіти
(структурних підрозділів закладів вищої освіти або філій
закладів фахової передвищої освіти), у яких здобувалася
освітня кваліфікація (у тому числі заклади освіти, в яких
здобувач фахової передвищої освіти вивчав окремі
дисципліни за програмами академічної мобільності)

6.1.1 Names of all professional pre-higher education institutions
(higher education institutions separate structural units or branches
of professional pre-higher education institutions) where the
qualification was gained (including education institutions where the
student of professional pre-higher education studied separate
course units within the framework of academic mobility рrogramme)

1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (20 кредитів з
окремих освітніх компонентів перезарахованo)
2) Фаховий коледж Приватного вищого навчального
закладу “Буковинський університет”

1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (20 credits from
some educational components are re-credited)
2) Professional College of Private Higher Educational Institution
“Bukovynian University”

6.1.2 Строки навчання в кожному з них

6.1.2 Duration oftrainiпg in each of them

5.1 Access to further study

1) 01.09.2017 – 30.06.2020
2) 01.09.2020 – 30.06.2022

ХXX № XXXXXX
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6.2 Інша інформація

6.2 Other information

6.2.1 Контактна інформація закладу фахової передвищої
освіти (іншого суб'єкта освітньої діяльності)

6.2.1 Contact information of the professional pre-higher education
institution (other educational entity)

Вул. Дарвіна 2-А, м. Чернівці, 58000, Україна
Тел.+380372553207; факс +380372510898
E-mail: bukuniver@bukuniver.edu.ua
http://www.bukuniver.edu.ua

Darvin st. 2-A, Chernivtsi, 58000, Ukraine
Tel.+380372553207; fax +380372510898
E-mail: bukuniver@bukuniver.edu.ua
http://www.bukuniver.edu.ua

6.2.2 Документ про освiту, що був пiдставою для вступу (вид
документа, серiя та реєстрацiйний номер, найменування
закладу освiти, який видав документ, країна видачi, дата
видачi). Iнформацiя про визнання iноземного документа про
освiту в Українi (у разi вступу на його пiдставi)

6.2.2 Education document as а basis to access the programme (type
of document, registration number, name of awarding institution,
country of awarding institution, date of issue). Information on
recognition of foreign education document in Ukraine (if used as а
basis to access the prograrnme)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6.2.3 Інформація про акредитацію освітньо-професійної
програми (реєстрацiйний номер i дата акредитацiйного
сертифiката/рiшення (сертифiкатiв/рiшень), найменування
органу (органiв) акредитацiї)

6.2.3 Information on the accreditation of the educationalprofessional programme (registration number and date of
accreditation certificate(s)/decision(s), accreditation authority
(authorities))

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної
програми серія ПС № 002301, виданий 30.05.2022
Державною службою якості освіти України

Certificate of accreditation of the educational-professional
program series ПС № 002301, issued on 30.05.2022 by the State
Service for Quality of Education of Ukraine

6.2.4 Iнформацiя про особливi досягнення та вiдзнаки

6.2.4 Information on special achievements and honours

Здобувач виконав освітню програму

The applicant has completed the educational program

7. ЗАСВІДЧЕННЯ ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА

7. CERTIFICATION OF THE DIPLOMA SUPPLEMENT

7.1 Дата / 7.1 Date

30.06.2022
7.2 Пiдпис / 7.2 Signature
7.3 Керiвник або уповноважена особа закладу фахової
передвищої освiти
7.3.1 Iнiцiали, прiзвище

7.3 Head or other authorized person of professional pre-higher
education institution
7.3.1 Initials, surname

Михайло МАНИЛІЧ

Mykhailo MANYLICH

7.3.2 Посада керівника або іншої уповноваженої особи
7.3.2 Position of the professional pre-higher education institution
закладу фахової передвищої освіти (іншого суб'єкта освітньої head or other authorized person (other educational entity)
діяльності)

Президент університету

President of the University

7.4 Офіційна печатка

7.4 Official seal

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ ФАХОВОЇ
ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
Інформація про систему фахової передвищої освіти, подана на
наступних сторінках, висвітлює особливості освітньої
кваліфікації фахової передвищої освіти та закладу фахової
передвищої освіти, який її присвоїв.
8.1 Типи закладів фахової передвищої освіти та їх статус.
Підготовка в системі фахової передвищої освіти України
здійснюється у таких закладах фахової передвищої освіти:
фаховий коледж - заклад фахової передвищої освіти або
структурний підрозділ закладу вищої освіти, іншої юридичної
особи, що провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям
фахової передвищої освіти, може проводити дослідницьку
та/або творчу мистецьку, та/або спортивну діяльність,
забезпечувати поєднання теоретичного навчання з навчанням
на робочих місцях. Фаховий коледж також має право
відповідно до ліцензії (ліцензій) забезпечувати здобуття
профільної середньої освіти професійного та академічного
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8. INFORMATION ON THE SYSTEM OF PROFESSIONAL
PRE-HIGHER EDUCATION
The information on the system of professional pre-higher education,
provided on the following pages, highlights the features of the
educational qualification of professional pre-higher education and
awarding institution of professional pre-higher education.
8.1 Types and status of professional pre-higher education institutions.
Training in the system of professional pre-higher education of Ukraine
is carried out in the following professional pre-higher education
institutions: applied college - an institution of professional pre-higher
education or a structural unit of an institution of higher education, other
legal entity that conducts educational activities related to obtaining
professional pre-higher education and may carry out research and/or
creative artistic and/or sports activities, ensure a combination of
theoretical training and on-the-job training. Applied college also has the
right in accordance with the license (licenses) to provide field-specific
secondary education of professional and academic orientation,
vocational (vocational-technical) and/or initial level (short cycle) of
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спрямування, професійної (професійно-технічної) та/або
початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти, та/або
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Фаховий коледж,
який здійснює освітню діяльність у системі фахової
спеціалізованої передвищої освіти, має право відповідно до
ліцензії (ліцензій) забезпечувати здобуття базової загальної
середньої освіти, якщо наскрізна освітньо-професійна програма
передбачає підготовку фахового молодшого бакалавра на
основі початкової загальної середньої освіти;

higher education, and/or the first (bachelor's) level of higher education.
Applied college, conducting educational activities in the system of
professional specialized pre-higher education, has the right in
accordance with the license (licenses) to ensure the acquisition of basic
general secondary education, if end-to-end educational and professional
programme provides training for Professional Junior Bachelor's degree
on the basis of primary general secondary education;

військовий коледж сержантського складу - заклад фахової
передвищої військової освіти або структурний підрозділ
вищого військового навчального закладу, що провадить
освітню діяльність, пов'язану із здобуттям фахової передвищої
освіти, може проводити прикладні наукові дослідження,
забезпечувати поєднання теоретичного навчання з практичною
військовою підготовкою;

sergeant's military college - an institution of professional pre-higher
military education or a structural unit of a higher military educational
institution that conducts educational activities related to obtaining
professional pre-higher education and may carry out applied scientific
research, ensure a combination of theoretical training and practical
military training;

фаховий коледж із специфічними умовами навчання - заклад
фахової передвищої освіти із специфічними умовами навчання
або структурний підрозділ закладу вищої освіти із
специфічними умовами навчання, що провадить освітню
діяльність, пов'язану із здобуттям фахової передвищої освіти,
може проводити прикладні наукові дослідження, забезпечувати
поєднання теоретичного навчання з практичною підготовкою
для потреб Міністерства внутрішніх справ України,
Національної поліції України, інших центральних органів
виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах
охорони державного кордону, цивільного захисту, кримінальновиконавчої системи.
8.2 Освітньо-професійна програма у сфері фахової передвищої
освіти.
Освітньо-професійна програма у сфері фахової передвищої
освіти - єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних
дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних
заходів тощо), спрямованих на досягнення визначених
результатів навчання, що дає право на отримання визначеної
освітньої та професійної кваліфікації. Заклад фахової
передвищої освіти розробляє освітньо-професійні програми та
затверджує їх відповідно до положення про організацію
освітнього процесу у відповідному закладі фахової передвищої
освіти. Основою для розроблення освітньо-професійної
програми є стандарт фахової передвищої освіти за відповідною
спеціальністю (за наявності).

applied college with specific conditions of study - an institution of
professional pre-higher education with specific conditions of study or a
structural unit of a higher education institution with specific conditions
of study that conducts educational activities related to obtaining
professional pre-higher education and may carry out applied
scientific research, ensure a combination of theoretical training and
practical training for the needs of the Ministry of Internal Affairs of
Ukraine, the National Police of Ukraine, other central executive bodies,
implementing state policy in thesphere of state border protection, civil
defense, penitentiary system.

Стандарти фахової передвищої освіти розробляються ідповідно
до Національної рамки кваліфікацій, яка включає опис
кваліфікаційних рівнів та рівнів/ступенів системи освіти
України і гармонізована з Європейською рамкою кваліфікацій
для навчання впродовж життя та Рамкою кваліфікацій
Європейського простору вищої освіти. З метою надання,
визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів,
а також сприяння академічній мобільності здобувачів
освіти у системі фахової передвищої освіти України
запроваджено Європейську кредитну трансфернонакопичувальну систему (ЄКТС). Обсяг одного кредиту ЄКТС
становить 30 годин.
8.3 Ліцензування освітньої діяльності та акредитація освітньопрофесійних програм.
Освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти
провадиться закладами фахової передвищої освіти, іншими
суб'єктами освітньої діяльності на підставі ліцензій, які
видаються Міністерством освіти і науки України.
Інформація про видачу, переоформлення та анулювання
ліцензій на провадження освітньої діяльності закладами
фахової передвищої освіти може бути знайдена у Єдиній
державній електронній базі з питань освіти за посиланням:
https://registry.edbo.gov.ua/fahova-peredvisha-osvita/.
Акредитація освітньо-професійної програми - оцінювання
освітньо-професійної програми та освітньої діяльності закладу
фахової передвищої освіти за цією програмою на предмет
забезпечення та вдосконалення якості фахової передвищої
освіти.

Standards of professional pre-higher education are developed in
accordance with the National Qualifications Framework that provides
description of qualification levels and levels/degrees of the education
system of Ukraine and is referenced to the European Qualifications
Framework for Lifelong Learning and the Qualifications Framework for
the European Higher Education Area. In order to provide, recognize and
verify qualifications and educational components, as well as to promote
the academic mobility of students in the professional pre-higher
education system of Ukraine, the European Credit Transfer and
Accumulation System (ECTS) was implemented. The amount of one
ECTS credit is 30 hours.
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8.2 Educational-professional programme in the sphere of professional
pre-higher education.
Educational-professional programme in the sphere of professional prehigher education is a unified complex of educational components
(academic subjects, individual assignments, practices, control measures,
etc.) aimed at achieving specified learning outcomes and giving the right
to obtain corresponding educational and professional qualification.
The professional pre-higher education institution develops educational
and professional programmes and gets them approved in accordance
with the regulations on the organization of the educational process in the
relevant professional pre-higher education institution. The basis for the
development of educational-professional programmes is the standard of
professional pre-higher education in the corresponding specialty (if
applicable).

8.3 Licensing of educational activities and accreditation of educationalprofessional programmes.
Educational activity in the sphere of professional pre-higher education is
carried out by professional pre-higher education institutions and other
educational entities on the basis of licenses issued by the Ministry of
Education and Science of Ukraine.
Information on the issue, renewal and revocation of licenses for carrying
out educational activities by professional pre-higher education
institutions is available in the Unified State Electronic Database
on Education at the link: https://registry.edbo.gov.ua/fahova-peredvishaosvita/.
Accreditation of educational-professional programme is the evaluation
of educational-professional programme and educational activity of the
professional pre-higher education institution under this programme in
order to ensure and improve the quality of professional pre-higher
education.
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Заклад освіти, який бажає акредитувати освітньо-професійну
програму, подає до Державної служби якості освіти в
електронному вигляді заяву та документи, що підтверджують
відповідність освітньо-професійної програми та освітньої
діяльності за цією програмою вимогам та критеріям,
встановленим положенням про акредитацію освітньопрофесійних програм.

An educational institution, willing to get accreditation of an educationalprofessional programme, shall submit to the State Service of Education
Quality an electronic application and documents confirming the
compliance of the educational-professional programme and educational
activity under this programme with the requirements and criteria
established by the regulations on accreditation of educationalprofessional programmes.

Освітньо-професійні програми фахової передвищої освіти
можуть бути акредитовані незалежними установами
оцінювання та забезпечення якості фахової передвищої освіти,
акредитованими Державної служби якості освіти.

Professional pre-higher education educational-professional programmes
may be accredited by independent institutions for evaluation and quality
assurance of professional pre-higher education, accredited by the State
Service of Education Quality.

Система забезпечення якості фахової передвищої освіти в
Україні складається із:
1) системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості
фахової передвищої освіти закладу фахової передвищої освіти
(внутрішня система забезпечення якості фахової передвищої
освіти);
2) системи зовнішнього забезпечення якості освітньої іяльності
закладів фахової передвищої освіти та якості фахової
передвищої освіти (система зовнішнього забезпечення якості
фахової передвищої освіти);
3) системи забезпечення якості діяльності центрального органу
виконавчої влади із забезпечення якості освіти і незалежних
установ оцінювання та забезпечення якості фахової передвищої
освіти.
8.4 Система фахової передвищої освіти.
Фаховий молодший бакалавр - це освітньо-професійний
ступінь, що здобувається на рівні фахової передвищої освіти і
присуджується закладом освіти у результаті успішного
виконання здобувачем фахової передвищої освіти освітньопрофесійної програми.
Освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра
відповідає 5 рівню Національної рамки кваліфікацій,
Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж
життя та короткому циклу Рамки кваліфікацій Європейського
простору вищої освіти.

The quality assurance system of professional pre-higher education in
Ukraine consists of:
1) quality assurance systems for educational activities and the quality of
professional pre-higher education of the professional pre-higher
education institution (professional pre-higher education
internal quality assurance system);
2) systems of external quality assurance of professional pre-higher
education institution educational activities and professional pre-higher
education quality (professional pre-higher education external quality
assurance);
3) quality assurance systems for the activities of the central executive
body for quality assurance of education and independent institutions for
evaluation and quality assurance of professional pre-higher education.

Особа може здобувати фахову передвищу освіту на основі
базової середньої освіти, профільної середньої освіти незалежно
від здобутого профілю), професійної (професійно-технічної)
освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти. Особи, які
здобувають фахову передвищу освіту на основі базової
середньої освіти, зобов'язані одночасно виконати освітню
програму профільної середньої освіти професійного
спрямування.

An individual may obtain professional pre-higher education on the basis
of basic secondary education, field-specific secondary education
(regardless of the acquired profile), professional (vocational-technical)
education, professional pre-higher education or higher education.
Individuals, obtaining professional pre-higher education on the basis of
basic secondary education, are obliged to simultaneously complete the
educational programme of professionally-oriented field-specific
secondary education.
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8.4 The system of professional pre-higher education.
Professional Junior Bachelor is an educational-professional degree
obtained at the level of professional pre-higher education and awarded
by an education institution as a result of successful completion of
educational-professional programme by a student of professional prehigher education.
The educational-professional Professional Junior Bachelor's degree
corresponds to the 5 th level of the National Qualifications Framework,
the European Qualifications Framework for Lifelong Learning and the
short cycle of the Qualifications Framework for the European Higher
Education Area.
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Особа може здобувати фахову передвищу мистецьку освіту на
основі початкової мистецької та базової середньої освіти з
одночасним виконанням освітньої програми профільної
середньої освіти.

An individual may obtain professional pre-higher
art education on the basis of primary art and basic secondary education
with the simultaneous completion of the field-specific education
educational programme.

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого
бакалавра на основі профільної середньої освіти становить 120 180 кредитів ЄКТС, з яких до 60 кредитів ЄКТС може бути
зараховано на підставі визнання результатів навчання осіб, які
здобули профільну середню освіту за відповідним або
спорідненим спеціальності профілем.

The workload of the Professional Junior Bachelor educationalprofessional programme on the basis of field-specific secondary
education is 120 – 180 ECTS credits, 60 ECTS credits of which can be
transferred on the basis of recognition of learning outcomes of
individuals who obtained field-specific secondary education in the
relevant or related specialty.

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого
бакалавра на основі базової середньої освіти становить до 240
кредитів ЄКТС, у тому числі 120 кредитів ЄКТС за
інтегрованою з нею освітньою програмою профільної середньої
освіти професійного спрямування, що відповідає галузі знань
та/або спеціальності.

The workload of Professional Junior Bachelor
educational-professional programme on the basis of
basic secondary education is up to 240 ECTS credits, including 120
ECTS credits of the integrated educational programme of
professionally-oriented field-specific secondary education
corresponding to the field of study and/or specialty.

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого
бакалавра на основі професійної (професійно-технічної) освіти,
фахової передвищої освіти або вищої освіти визначається
закладом фахової передвищої освіти з урахуванням визнання
раніше здобутих результатів навчання. Обсяг такої програми
становить не менше 50 відсотків загального обсягу освітньопрофесійної програми на основі профільної середньої освіти.

The workload of Professional Junior Bachelor educational-professional
programme on the basis of professional (vocational-technical)
education, professional pre-higher education or higher education is
determined by the professional pre-higher education institution
providing that the prior learning outcomes are recognized. The workload
of such programme is at least 50 percent of the total educationalprofessional programme based on field-specific secondary education.

Профільна середня освіта є третім рівнем повної загальної
середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до
результатів навчання, визначених державним стандартом
профільної середньої освіти. У закладах освіти профільна
середня освіта здобувається протягом трьох років.

Field-specific secondary education is the third level of the complete
general secondary education, which envisages a student to meet the
requirements for learning outcomes defined by the state standard of
field-specific secondary education. In educational institutions, fieldspecific secondary education is obtained within three years.

Спеціалізована фахова передвища освіта – це фахова передвища
освіта мистецького, спортивного чи військового спрямування,
що забезпечує здобуття компетентностей у відповідній сфері
професійної діяльності.

Specialized professional pre-higher education is a professional prehigher education in artistic, sports or military field, ensuring the
acquisition of competencies in the relevant field of professional
activity.

Держава створює умови для здобуття фахової передвищої
The state creates conditions for obtaining professional pre-higher
освіти мистецького, спортивного та військового спрямування, у education in artistic, sports and military field, including specialized
тому числі в закладах спеціалізованої фахової передвищої
professional pre-higher education institutions.
освіти.
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8.5 Джерела офіційної інформації
- Міністерство освіти і науки України (МОН)
Офіційний вебсайт: www.mon.gov.ua;
- Державне підприємство “Інфоресурс” Міністерства освіти і
науки України.
Офіційний вебсайт: https://www.inforesurs.gov.ua/
- Державне підприємство “Інформаційно-іміджевий центр”
Міністерства освіти і науки України, що виконує функції
Національного інформаційного центру академічної мобільності
(ENIC Ukraine).
Офіційний вебсайт: http://enic.in.ua/

8.5 Official sources of information.
- Ministry of Education and Science of Ukraine (MESU)
Official website: www.mon.gov.ua;
- State Enterprise “Inforesurs” of the Ministry of Education and Science
of Ukraine.
Official website: https://www.inforesurs.gov.ua/
- State-owned Company “Information and Image Centre” of the
Ministry of Education and Science of Ukraine that performs the
functions of a National Information Centre of Academic Mobility
(ENIC Ukraine)
Official website: http://enic.in.ua/

У разi наявностi в додатку до диплома будьяких
розбiжностей перевагу має текст українською мовою

In case of any discrepancies in the Diploma Supplement, the text in
Ukrainian shall prevail
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закінчив(ла) у ХХХХ році
Приватний вищий навчальний заклад
“Буковинський університет”

іп ХХХХ сотріеіесі йіс МІ соигзе оГ
Ргіуаіе Ні§йег ЕсІисаНопаІ Іпзйіиііоп
“Викоуіпіап Шіуегзіїу”

Освітня програма ХХХХХХХХХХХ
акредитована Акредитаційною комісією України
здобув(ла) кваліфікацію:

бакалавр з ХХХХХХХХХХХ
ступінь вищої освіти бакалавр
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ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА /
DIPLOMA SUPPLEMENT
серія, реєстраційний номер та дата видачі диплома /
series, registration number and date of issue of the diploma
ВXX № XXXXXX XX.XX.XXXX
реєстраційний номер (код картки здобувача в Єдинiй державнiй електроннiй базi з питань освiти)
та дата видачі додатка до диплома /
registration number (student ID in Unified State Electronic Database on Education) and date of issue of the diploma supplement
(без диплома недійсний) / (not valid without the diploma)
XXXXXXX XX.XX.XXXX

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКІЙ ПРИСВОЄНО
КВАЛІФІКАЦІЮ
1.1 Прізвище

1. INFORМATION IDENТIFYING ТНЕ HOLDER OF ТНЕ
QUALIFICATION
1.1 Last name(s)

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

1.2 Ім'я

1.2 First name(s)

XXXXXX

XXXXXX

1.3 Дата народження (дд/мм/рррр) / 1.3 Date of birth (dd/mm/yyyy)

XX.XX.XXXX
1.4 Код картки фiзичної особи в Єдинiй державнiй електроннiй базi з питань освiти /
1.4 Personal ID in Unified State Electronic Database оn Education

XXXXXXX
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИСВОЄНУ КВАЛІФІКАЦІЮ

2. INFORМATION IDENТIFYING ТНЕ QUALIFICATION

2.1 Назва кваліфікації та присвоєний ступінь

2.1 Name of qualification and (if applicable) title conferred

Бакалавр з комп'ютерних наук

Bachelor of Computer Science

2.1.1 Ступінь вищої освіти

2.1.1 Degree

Бакалавр

Bachelor

2.1.2. Спеціальність

2.1.2 Programme Subject Area

122 Комп'ютерні науки

122 Computer Science

(код та найменування)

(code and name)

2.2 Основна галузь знань за кваліфікацією

2.2 Main field of study for the qualification

12 Інформаційні технології

12 Information Technology

(шифр(и) та назва(и))

(code(s) and name(s))

2.3 Найменування та статус закладу, який присвоїв
кваліфікацію

2.3 Name and status of awarding institution

Приватний вищий навчальний заклад “Буковинський
університет”
Ліцензований Міністерством освіти і науки України
Акредитований Акредитаційною комісією України

Private Higher Educational Institution “Bukovinian University”
Licensed by the Ministry of Education and Science of Ukraine
Recognized by the Accreditation Commission of Ukraine

2.4 Найменування та статус закладу (якщо відмінні від п.2.3), 2.4 Name and status of institution (if different from 2.3)
який реалізує освітню програму
administering studies

Зазначено у п.2.3

Specified in p.2.3

2.5 Мова(и) навчання/оцінювання

2.5 Language(s) of instruction/examination

Українська

Ukrainian

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ І
ТРИВАЛІСТЬ ЇЇ ЗДОБУТТЯ
3.1 Рiвень квалiфiкацiї згiдно з Нацiональною рамкою
квалiфiкацiй

3. INFORМATION ON ТНЕ LEVEL AND DURATION OF
ТНЕ QUALIFICATION
3.1 Level of the qualification according to the National
Qualification Framework

Шостий рiвень Нацiональної рамки квалiфiкацiй,
Європейської рамки квалiфiкацiй для навчання впродовж
життя та перший цикл Рамки квалiфiкацiй Європейського
простору вищої освiти

Level sixth of the National Qualifications Framework, the
European Qualifications Framework for lifelong learning and the
first cycle of the Framework for Qualifications of the European
Higher Education Area

3.2 Тривалiсть освiтньої програми в кредитах та/або роках 3.2 Duration of programme in credits and/or years

240 кредитів ЄКТС / 3 роки 10 місяців

240 ECTS credits / 3 year 10 months

3.3 Вимоги для вступу

3.3 Access requirements(s)

Диплом молодшого спеціаліста, вступне випробування

Diploma of junior specialist, entrance exam

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАВЕРШЕНУ ОСВІТНЮ
ПРОГРАМУ ТА ЗДОБУТІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
4.1 Форма здобуття освіти

4. INFORМATION ON ТНЕ PROGRAМME COMPLEТED AND
ТНЕ RESULTS OBTAINED
4.1 Mode of study

XXXXX

XXXXX

4.2 Програмні результати навчання
- Застосовувати знання основних форм і законів абстрактнологічного мислення, основ методології наукового пізнання, форм
і методів вилучення, аналізу, обробки та синтезу інформації в
предметній області комп'ютерних наук.
- Використовувати сучасний математичний апарат неперервного
та дискретного аналізу, лінійної алгебри, аналітичної геометрії, в
професійній діяльності для розв’язання задач теоретичного та
прикладного характеру в процесі проектування та реалізації
об’єктів інформатизації.
- Використовувати знання закономірностей випадкових явищ, їх
властивостей та операцій над ними, моделей випадкових
процесів та сучасних програмних середовищ для розв’язування
задач статистичної обробки даних і побудови прогнозних
моделей.
- Використовувати методи обчислювального інтелекту,
машинного навчання, нейромережевої та нечіткої обробки даних,
генетичного та еволюційного програмування для розв’язання
задач розпізнавання, прогнозування, класифікації, ідентифікації
об’єктів керування тощо.
- Проектувати, розробляти та аналізувати алгоритми розв’язання
обчислювальних та логічних задач, оцінювати ефективність та
складність 10 алгоритмів на основі застосування формальних
моделей алгоритмів та обчислюваних функцій.
- Використовувати методи чисельного диференціювання та
інтегрування функцій, розв'язання звичайних диференціальних та
інтегральних рівнянь, особливостей чисельних методів та
можливостей їх адаптації до інженерних задач, мати навички
програмної реалізації чисельних методів.
- Розуміти принципи моделювання організаційно-технічних
систем і операцій; використовувати методи дослідження
операцій, розв’язання одно– та багатокритеріальних
оптимізаційних задач лінійного, цілочисельного, нелінійного,
стохастичного програмування.
- Використовувати методологію системного аналізу об’єктів,
процесів і систем для задач аналізу, прогнозування, управління
та проектування динамічних процесів в макроекономічних,
технічних, технологічних і фінансових об’єктах.
- Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати
парадигму програмування з позицій зручності та якості
застосування для реалізації методів та алгоритмів розв’язання
задач в галузі комп’ютерних наук.
- Використовувати інструментальні засоби розробки клієнтсерверних застосувань, проектувати концептуальні, логічні та
фізичні моделі баз даних, розробляти та оптимізувати запити до
них, створювати розподілені бази даних, сховища та вітрини
даних, бази знань, у тому числі на хмарних сервісах, із
застосуванням мов веб-програмування.
- Володіти навичками управління життєвим циклом програмного
забезпечення, продуктів і сервісів інформаційних технологій
відповідно до вимог і обмежень замовника, вміти розробляти
проектну документацію (техніко-економічне обґрунтування,
технічне завдання, бізнес-план, угоду, договір, контракт).
- Застосовувати методи та алгоритми обчислювального інтелекту
та інтелектуального аналізу даних в задачах класифікації,
прогнозування, кластерного аналізу, пошуку асоціативних
правил з використанням програмних інструментів підтримки
багатовимірного аналізу даних на основі технологій DataMining,
TextMining, WebMining.
- Володіти мовами системного програмування та методами
розробки програм, що взаємодіють з компонентами
комп’ютерних систем, знати мережні технології, архітектури
комп’ютерних мереж, мати практичні навички технології

4.2 Programme learning outcomes
- Apply knowledge of the basic forms and laws of abstract-logical
thinking, the basics of the methodology of scientific knowledge, forms
and methods of extraction, analysis, processing and synthesis of
information in the subject area of computer science.
- To use a modern mathematical apparatus of continuous and discrete
analysis, linear algebra, analytical geometry, in professional activities to
solve problems of theoretical and applied nature in the design and
implementation of informatization objects.

ВXX № XXXXXX

- Use knowledge of the laws of random phenomena, their properties and
operations on them, models of random processes and modern software
environments to solve problems of statistical data processing and
construction of predictive models.
- Use methods of computational intelligence, machine learning, neural
network and fuzzy data processing, genetic and evolutionary
programming to solve problems of recognition, prediction,
classification, identification of control objects, etc.
- Design, develop and analyze algorithms for solving computational and
logical problems, evaluate the efficiency and complexity of 10
algorithms based on the use of formal models of algorithms and
computational functions.
- To use methods of numerical differentiation and integration of
functions, solution of usual differential and integral equations, features
of numerical methods and possibilities of their adaptation to engineering
problems, to have skills of program realization of numerical methods.
- Understand the principles of modeling organizational and technical
systems and operations; use methods of operations research, solving
single- and multicriteria optimization problems of linear, integer,
nonlinear, stochastic programming.
- Use the methodology of system analysis of objects, processes and
systems for the tasks of analysis, forecasting, management and design of
dynamic processes in macroeconomic, technical, technological and
financial objects.
- Develop software models of subject environments, choose a
programming paradigm from the standpoint of convenience and quality
of application for the implementation of methods and algorithms for
solving problems in the field of computer science.
- Use client-server application development tools, design conceptual,
logical and physical database models, develop and optimize queries,
create distributed databases, repositories and storefronts, knowledge
bases, including cloud services, using web programming languages.
- Have the skills to manage the life cycle of software, products and
services of information technology in accordance with the requirements
and restrictions of the customer, be able to develop project
documentation (feasibility study, terms of reference, business plan,
agreement, contract, contract).
- Apply methods and algorithms of computational intelligence and data
mining in the tasks of classification, forecasting, cluster analysis, search
for associative rules using software tools to support multidimensional
data analysis based on DataMining, TextMining, WebMining
technologies.
- Know system programming languages and software development
methods that interact with computer system components, know network
technologies, computer network architectures, have practical skills in
computer network administration technology and their software
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адміністрування комп’ютерних мереж та їх програмного
забезпечення
- Володіти мовами системного програмування та методами
розробки програм, що взаємодіють з компонентами
комп’ютерних систем, знати мережні технології, архітектури
комп’ютерних мереж, мати практичні навички технології
адміністрування комп’ютерних мереж та їх програмного
забезпечення.
- Застосовувати знання методології та CASE-засобів
проектування складних систем, методів структурного аналізу
систем, об'єктноорієнтованої методології проектування при
розробці і дослідженні функціональних моделей організаційноекономічних і виробничо-технічних систем.
- Розуміти концепцію інформаційної безпеки, принципи
безпечного проектування програмного забезпечення,
забезпечувати безпеку комп’ютерних мереж в умовах неповноти
та невизначеності вихідних даних.
- Виконувати паралельні та розподілені обчислення,
застосовувати чисельні методи та алгоритми для паралельних
структур, мови паралельного програмування при розробці та
експлуатації паралельного та розподіленого програмного
забезпечення.
4.3 Вiдомостi про програму, накопиченi індивідуальні
кредити та отримані бали/оцінки

Код освітнього
компоненту (за
наявності) /
Component code
(if available)

- Know system programming languages and software development
methods that interact with computer system components, know network
technologies, computer network architectures, have practical skills in
computer network administration technology and their software.

- Apply knowledge of methodology and CASE-tools for designing
complex systems, methods of structural analysis of systems, objectoriented design methodology in the development and study of functional
models of organizational, economic and industrial systems.
- Understand the concept of information security, the principles of
secure software design, ensure the security of computer networks in
conditions of incompleteness and uncertainty of the original data.
- Perform parallel and distributed calculations, apply numerical methods
and algorithms for parallel structures, parallel programming languages
in the development and operation of parallel and distributed software.

4.3 Programme details, individual credits gained and grades/marks
obtained

Назва освітнього компоненту або результатів навчання /
Component title or learning outcome

Кількість кредитів
Європейської
кредитної
трансфернонакопичувальної
системи / Number of
ECTS credits

Оцінка за шкалою
закладу вищої освіти /
Institutional Grade

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Українська мова (за професійним спрямуванням) /
3
85/4/В
Ukrainian language (for professional purposes)
Історія та культура України / History and culture of
2.
6
85/4/В
Ukraine
Безпека життєдіяльності та цивільний захист / Life safety
3.
3
90/5/А
and civil protection
Приватний вищий навчальний заклад “Буковинський університет” / Private Higher Educational Institution “Bukovinian
University”
4.
Операційні системи / Operating Systems
6
75/4/C
5.
Філософія / Philosophy
3
81/4/C
6.
Фізика / Physics
6
75/4/C
7.
Дискретна математика / Discrete Math
6
75/4/C
Алгоритмізація та програмування / Algorithmic and
8.
6
76/4/C
Programming
9.
Іноземна мова /Foreign language
7
75/4/C
10.
Комп'ютерна графіка / Computer Graphics
4
75/4/C
11.
Вища математика / Higher mathematics
15
75/4/C
Організація баз даних та знань / Organization of data and
12.
4
73/3/D
knowledge
13.
Теорія алгоритмів / Theory of algorithms
4
76/4/C
Електротехніка та електроніка / Electrical engineering and
14.
3
62/3/E
electronics
Web-технології та web-дизайн / Web-Technologies and
15.
3
76/4/C
Web-Design
Економіка та основи ІТ-бізнесу / Economics and basics of
16.
4
60/3/E
IT business
Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та
17.
математична статистика / Probability Theory, probabilistic
5
76/4/C
processes and mathematical statistics
Об'єктно-орієнтоване програмування / Object-oriented
18.
5
65/3/D
programming
Об'єктно-орієнтоване програмування (курсова робота) /
19.
3
65/3/D
Object-oriented programming (academic year paper)
Технологія створення програмних продуктів /
20.
5
76/4/C
Technology of software
1.

ВXX № XXXXXX
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48.
49.
50.

Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів /
Computer circuitry and computer architecture
Чисельні методи / Numerical Methods
Інтелектуальний аналіз даних / Intelligent Data Analysis
Комп`ютерні мережі / Computer Networks
Системний аналіз та проектування інформаційних
систем / System analysis and design of information systems
Адміністрування програмних систем і комплексів /
Software systems and complexes administration
Управління ІТ-проектами / IT project management
Системний аналіз та проектування інформаційних
систем (курсова робота) / System analysis and design of
information systems (academic year paper)
Моделювання систем / System Simulation
Тестування програмних систем і комплексів / Testing of
Software Systems and Сomplexes
Теорія прийняття рішень / Decision making theory
Розробка клієнт-серверних застосувань / Development of
client-server applications
Іноземна мова за професійним спрямуванням /
Foreign language for professional purposes
Технології комп`ютерного проектування / Computer
design technologies
Методи та системи штучного інтелекту / Methods and
Intelligent Systems
Навчальна практика з веб-програмування/ Teaching
practice of web programming
Педагогіка та методика викладання у закладах освіти/
Pedagogy and methods of teaching in educational
institutions
Педагогічна практика/Pedagogical practice
Системи розпізнавання образів/ Image recognition
systems
Відеомонтаж / Video editing
Крос-платформне програмування / Cross-platform
programming
Технології програмування для мобільних застосунків/
Programming technologies for mobile applications
Інтернет-маркетинг / Internet Marketing
Математичні методи дослідження операцій /
Mathematical Methods of Operations Research
Основи охорони праці / Basics of labor protection
Технології захисту інформації / Information Protection
Technology
Поглиблене вивчення іноземної мови / In-depth study of a
foreign language
Переддипломна практика / Diploma research
Логіка / Logic
Економічна теорія/ Economic theory

51.

Фізичне виховання / Physical Training

52.

Атестація: Дипломне проектування та захист дипломної
роботи бакалавра на тему: “Створення інформаційної
системи моніторингу продажів інтернет-мазагину
“Ландшафтний дизайн” /
Attestation: Diploma planning and defense Bachelor’s wor
“Creation of an information system for monitoring the sales
of the Internet magazine “Landscape Design”

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Загальна кількість кредитів Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи / Total number of ECTS credits

ВXX № XXXXXX

5

63/3/E

4
4
6

76/4/C
76/4/C
75/4/C

5

80/4/C

6

60/3/E

4

60/3/E

3

76/4/C

4

60/3/E

3

80/4/C

4

75/4/C

5

70/3/D

6

75/4/C

6

82/4/В

4

65/3/D

5

76/4/C

3

75/4/C

2

76/4/C

4

75/4/C

3

76/4/C

4

60/3/E

3

76/4/C

3

76/4/C

4

75/4/C

3

75/4/C

4

80/4/C

4

75/4/C

10
3
3
Позакредитна
дисципліна/
Non-credit discipline

80/4/C
76/4/C
60/3/E

12

76/4/C

85/4/B

240
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4.4 Система оцiнювання та, за наявностi, таблиця розподiлу
оцiнок

Оцінка за шкалою
ЄКТС/
ЕСТS Grade
А
В
С
D
Е

4.4 Grading system and, if available, grade distribution tаblе

Оцінка за шкалою,
що використовується у закладі
вищої освіти/
Grade used in the higher education
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

FХ

35-59

F

1-34

Оцінка за національною шкалою/
National Grade
5 (відмінно)/Excellent
4 (добре)/Good
3 (задовільно)/Satisfactory
2 (незадовільно) з можливістю повторного складання/
Fail with the possibility of re-passing
2 (незадовільно) з обов'язковим повторним вивченням
дисципліни/Fail with the obligatory repeated study of a discipline

4.5 Загальна класифiкацiя квалiфiкацiї

Класифікація присвоєної
кваліфікації/
Classification system
Диплом з додатковою
інформацією: відмінні
досягнення у навчанні/
Diploma with additional
information: excellent
academic achievements
Диплом / Diploma

4.5 Overall classification of the qualification

Критерії/Сriteria
Здобувачеві вищої освіти, який отримав підсумкові бали у межах від 90 до100 не менш
як з 90 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених
навчальним планом, та склав атестацію з балами 90-100, а також проявив себе у науковій
(творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри/Candidate for higher
education degree with final marks ranging from 90 to 100 with at least 90 percent of all
curriculum subjects and who was attested with the marks of 90-100, took active part in
scientific (creative) work verified by the relevant Department’s recommendation
Здобувачеві вищої освіти, який успішно виконав програму освітньої
підготовки/Candidate for higher education degree who successfully accomplished training
program

5. IНФОРМАЦIЯ ПРО АКАДЕМIЧНI ТА ПРОФЕСIЙНI
ПРАВА, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНI ПРИСВОЄНОЮ
КВАЛIФIКАЦIЄЮ
5.1 Доступ до подальшого навчання

5. INFORМATION ON ACADEMIC AND PROFESSIONAL
RIGHTS ON ТНЕ FUNCTION OF ТНЕ QUALIFICAТION

Можливість продовження освіти за другим освітнім
рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у
системі освіти дорослих

Opportunity to continue education at the third educational
level of higher education. Acquisition of additional
qualifications in the system of adult education

5.2 Доступ до регульованої професiї (за наявностi)

5.2 Access to а regulated profession (if applicable)

Присвоєна кваліфікація надає доступ до професій, для
яких не запроваджено додаткове регулювання і є
необхідною для таких видів професійної діяльності:
розробка програмних продуктів, технологій та засобів
розроблення програмного забезпечення, наукові
дослідження, викладацька, експетрна та консультативна
діяльності у сфері комп'ютерних наук

The awarded qualification provides access to professions for
which no additional regulation has been introduced and is
necessary for the following professional activities: software
development, technologies and software development tools,
research, teaching, expert and consulting activities in the field
of computer science

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

6. ADDIТIONAL INFORМAТION

6.1 Додаткова інформація

6.1 Additional iпformation

6.1.1 Найменування всiх закладiв вищої освiти (наукових
установ) (вiдокремлених структурних пiдроздiлiв закладiв
вищої освiти), у яких здобувалася квалiфiкацiя (у тому числi
заклади освiти, в яких здобувач вищої освiти вивчав окремi
дисциплiни за програмами академiчної мобiльностi)

6.1.1 Name of all higher education (research) institutions (separate
structural units of higher education institutioпs) where the
qualification has been gained (including education iпstitutions
where the holder of the qualification has been studying separate
course units within the framework(s) of academic mobility)

1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1) XXXXXXXXXXXXXXXXXX

2) Приватний вищий навчальний заклад “Буковинський
університет”

2) Private Higher Educational Institution “Bukovinian
University”

5.1 Access to further study

6.1.2 Строки навчання в кожному з них / 6.1.2 Duration oftrainiпg in each of them

1) 01.09.2015 – 25.06.2019
2) 01.09.2019 – 30.06.2022

ВXX № XXXXXX
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6.2 Інша інформація

6.2 Further information sources

6.2.1 Контактна iнформацiя закладу вищої освiти (наукової
установи)

6.2.1 Contact inforrnation of the higher education (research)
institution

Вул. Дарвіна 2-А, м. Чернівці, 58000, Україна
Тел.+380372553207; факс +380372510898
E-mail: bukuniver@bukuniver.edu.ua
http://www.bukuniver.edu.ua

Darvin st. 2-A, Chernivtsi, 58000, Ukraine
Tel.+380372553207; fax +380372510898
E-mail: bukuniver@bukuniver.edu.ua
http://www.bukuniver.edu.ua

6.2.2 Документ про освiту, що був пiдставою для вступу (вид
документа, серiя та реєстрацiйний номер, найменування
закладу освiти, який видав документ, країна видачi, дата
видачi). Iнформацiя про визнання iноземного документа про
освiту в Українi (у разi вступу на його пiдставi)

6.2.2 Education document as а basis to access the programme (type
of document, registration number, name of awarding institution,
country of awarding institution, date of issue). Information on
recognition of foreign education document in Ukraine (if used as а
basis to access the prograrnme)

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

6.2.3 Інформація про акредитацію освітньої програми
(реєстрацiйний номер i дата акредитацiйного
сертифiката/рiшення (сертифiкатiв/рiшень), найменування
органу (органiв) акредитацiї)

6.2.3 Information on the accreditation of the educational
programшe (registration number and date of accreditation
certificate(s)/decision(s), the accreditation authority (authorities))

Сертифікат про акредитацію серія УП № 25001686. Certificate of accreditation series УП № 25001686. Decision of
Рішення Акредитаційної комісії України від 16.06.2016 р., the Accreditation Commission of Ukraine dated 16.06.2016,
протокол № 121.
protocol № 121.
6.2.4 Iнформацiя про особливi досягнення та вiдзнаки

6.2.4 Information on academic excellence and honours

Здобувач виконав освітню програму

The applicant has completed the educational program

6.2.5 Інша інформація

6.2.5 Further information sources

За реалізацію освітньої програми відповідальна кафедра
комп'ютерних систем і технологій ПВНЗ “Буковинський
університет”
http://www.bukuniver.edu.ua/fakulteti/ekonomіchnijfakultet/kafedra-kompyuternix-sistem-і-texnologіj/

The Department of Computer Systems and Technologies of
Bukovynian University was responsible for the implementation
of the educational program
http://www.bukuniver.edu.ua/fakulteti/ekonomіchnijfakultet/kafedra-kompyuternix-sistem-і-texnologіj/

7. ЗАСВІДЧЕННЯ ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА

7. CERТIFICATION OF ТНЕ SUPPLEMENT

7.1 Дата / 7.1 Date

30.06.2022
7.2 Пiдпис / 7.2 Signature

7.3 Керiвник або уповноважена особа закладу вищої освiти

7.3 Capacity

7.3.1 Iнiцiали, Прiзвище

7.3.1 First name(s), Last name(s)

Михайло МАНИЛІЧ

Mykhailo MANYLICH

7.3.2 Посада керiвника або iншої уповноваженої особи
закладу вищої освiти (наукової установи)

7.3.2 Position of the Head or another authorized person of the
Higher Education (Research) Institution

Президент університету

President of the University

7.4 Печатка / 7.4 Official stamp or seal

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ
ВИЩОЇ ОСВІТИ

8. INFORМAТION ON ТНЕ NAТIONAL HIGHER EDUCAТION
SYSTEM

Iнформацiя про нацiональну систему вищої освiти,
подана на наступних сторiнках, висвiтлює особливостi
квалiфiкацiї вищої освiти та закладу вищої освiти, який її
присвоїв.
8.1 Типи закладiв вищої освiти та їx статус
Пiдготовка в системi вищої освiти України здійснюється
у таких закладах вищої освiти:
унiверситет – багатогалузевий або галузевий заклад
вищої освiти, що здiйснює пiдготовку фахiвцiв з вищою
освiтою за рiзними ступенями вищої освiти (у тому числi
доктора фiлософiї), проводить фундаментальнi та/або

The information on the national higher education system on the
following pages provides a context for the qualification and the type
of the awarding higher education institution.

ВXX № XXXXXX

8.1 Types of higher education institutions and their status
Higher education studies in Ukraine are offered by the following
higher education institutions:
a university is a multisectoral or sectoral higher education
institution that carries out educational activities for various degrees
of higher education (including PhD), conducts fundamental and/or
applied research;

Сторінка 6 з 12

прикладнi науковi дослiдження;
академiї та iнститути – галузевi заклади вищої освiти, що
здiйснюють пiдготовку фахiвцiв з вищою освiтою на
першому (бакалаврському) i другому (магiстерському)
рiвнях вищої освiти за однiєю чи кiлькома галузями знань та
на третьому i вищому науковому рiвнях вищої
освiти
за певними спецiальностями, проводять фундаментальнi
та/або прикладнi науковi дослiдження;
коледж – заклад вищої освiти або структурний пiдроздiл
унiверситету, академiї чи iнституту, що здiйснює пiдготовку
фахiвцiв з вищою освiтою за ступенями вищої освiти
бакалавра та/або молодшого бакалавра, проводить
прикладнi науковi дослiдження та/або творчу мистецьку
дiяльнiсть. Статус коледжу отримує заклад освiти
(структурний пiдроздiл закладу освiти), в якому обсяг
пiдготовки здобувачiв вищої освiти ступеня бакалавра
та/або молодшого бакалавра становить не менше 30
вiдсоткiв загального лiцензованого обсягу коледжу.
Статус нацiонального закладу вищої освiти є почесним,
надається за визначний внесок у розвиток вищої освiти,
науки та культури України та вiдображається в
найменуваннi закладу вищої освiти.
8.2 Освiтнi програми та присвоєнi ступенi вищої освiти
З 2002 року пiдготовка в системi вищої освiти
України здiйснювалась за освiтнiми програмами, що
завершувались присудженням ступеня молодшого
cпeцiaлicтa (неповна вища освiта), ступеня бакалавра (базова
вища освiта), ступеня спецiалiста (повна вища освiта) та
ступеня магiстра (повна вища освiта).

academies and institutes are sectoral higher education institutions
that carry out educational activities at the first (Bachelor) and the
second (Master) levels of higher education in one or several Fields
of Study, as well as at the third and higher scientific levels of higher
education for certain Programme Subject Areas, and conduct
fundamental and/or applied research;
a college is a higher education institution or structural unit of a
university, academy or institute that carries out educational activities
for a Bachelor's Degree and/or a Junior Bachelor's Degree, conducts
applied research and/or creative art activity. The status of a college
is granted to an educational institution (structural unit of an
educational institution) in which provision of higher education for a
Bachelor's Degree and/or a Junior Bachelor's Degree accounts for
not less than 30 percent of the total licensed volume of a college.
The status of a national higher education institution is honorary,
is awarded for the significant contribution to the development of
higher education, science and culture of Ukraine, and is reflected in
the official name of a higher education institution.

У 2005 роцi Україна приєдналася до Болонського
процесу i розпочала запровадження трирiвневої системи
вищої освiти (бакалавр, магiстр та доктор фiлософiї). Пiсля
прийняття у 2014 роцi Закону України “Про вищу освiту”
трирiвневу систему поступово iмплементовано до освiтнiх
пpoгpaм закладiв вищої освiти. Ця змiна забезпечила бiльшу
рiзноманiтнiсть та гнучкiсть для осiб, якi бажають здобувати
вищу освiту, у плануваннi та реалiзацiї iндивiдуальних
освiтнiх траєкторiй, а також слугувала пiдвищенню
порiвнюваностi освiтнього процесу в Українi та iнших
країнах Європейського простору вищої освiти. При цьому,
невiд'ємним складником системи вищої освiти України
залишається початковий рiвень (короткий цикл) вищої
освiти.
Пiдготовка на рiвнях вищої освiти здiйснюється за
освiтнiми програми академiчного i професiйного
спрямування. Освiтнi програми розробляються i
затверджуються закладами вищої освiти (науковими
установами) самостiйно з урахуванням вимог до
вiдповiдного рiвня вищої освiти, встановлених
законодавством та стандартами вищої освiти за рiвнями
вищої освiти в межах кожної спецiальностi.
Стандарти вищої освiти розробляються вiдповiдно до
Нацiональної рамки квалiфiкацiй, яка включає опис
квалiфiкацiйних рiвнiв та рiвнiв/ступенiв системи освiти
України i гармонiзована з Європейсъкою рамкою
квалiфiкацiй для навчання впродовж життя та Рамкою
квалiфiкацiй Європейського простору вищої освiти.
Пiдготовка фахiвцiв з вищою освiтою здiйснюється на
початковому рiвнi вищої освiти (короткий цикл), першому
(бакалаврському) рiвнi, другому (магiстерському) рiвнi та
третьому (освiтньонауковому/освiтньо-творчому) рiвнi та
завершується присудженням ступенiв вищої освiти:
молодший бакалавр, бакалавр, магiстр, доктор
фiлософiї/доктор мистецтва.
Останній прийом на здобуття вищої освiти за освiтньоквалiфiкацiйним рiвнем молодшого cпeцiaлicтa проводився
у 2019 poцi. Диплом про вищу освiту за освiтньоквалiфiкацiйним рiвнем молодшого спецiалiста пiсля

In 2005 Ukraine joined the Bologna Process and in a decade a
three-cycle system of higher education studies (Bachelor, Master
and PhD) has been successfully introduced. After adoption in 2014
of the Law of Ukraine ‘On Higher Education’, a three-cycle system
has gradually been introduced in educational programmes of higher
education institutions. This change has provided enlarged variety
and flexibility to students in planning and pursuing individual
educational trajectories and laid the ground for enhancing
compatibility of educational process in Ukraine and other countries
of the European Higher Education Area. Furthermore, the initial
level (short cycle) of higher education remains indispensable in the
higher education system of Ukraine.
Preparation at the levels of higher education is carried out
through academic and professional educational programmes. Higher
education institutions (research institutions) develop and approve
educational programmes independently, while considering the
requirements for the level of higher education established by the
legislation and standards of higher education by levels of higher
education and each Programme Subject Area.
Standards of higher education are developed according to the
National Qualifications Framework that includes description of the
qualification levels and levels/degrees of the Ukrainian higher
education system, and is harmonized with the European
Qualifications Framework for lifelong learning and the Framework
for Qualifications of the European Higher Education Area.
Preparation in the higher education system is carried out at the
initial level (short cycle) of higher education, first (bachelor's) level,
second (master's) level, and third (educationalscientific/educational-fine arts) level leading to awarding a Junior
Bachelor’s Degree, a Bachelor’s Degree, a Master’s Degree, and
Doctor of Philosophy Degree/Doctor of Fine Arts Degree
respectively.
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8.2 Types of Educational Programmes and Degrees
Since 2002 higher education studies in Ukraine have been
conducted for educational programmes leading to a Junior
Specialist’s degree (incomplete higher education), a Bachelor’s
Degree (basic higher education), a Specialist’s Degree (complete
higher education) and a Master’s Degree (complete higher
education).

The last admission for the educational-qualification level of
Junior Specialist was held in 2019. After the Law of Ukraine ‘On
Higher Education’ entered into force on 06 September 2014, a
Diploma of Junior Specialist is equated to a Junior Bachelor’s
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набрання чинностi Закону України “Про вищу освiту” 06
вересня 2014 року прирiвнюється до диплома про вищу
освiту за освiтньо-професiйним ступенем молодшого
бакалавра. Особи, якi розпочали навчання за програмою
пiдготовки молодшого спецiалiста до 2019 року включно, у
разi ycпiшнoгo завершення навчання отримують диплом
молодшого спецiалiста, який прирiвнюється до диплома
молодшого бакалавра.
Останнiй прийом на здобуття освiтньо-квалiфiкацiйного
рiвня спецiалiста проводився у 2016 poцi. Вища освiта за
освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем спецiалiста пiсля набрання
чинностi Закону України “Про вищу освiту” 06 вересня 2014
року прирiвнюється до вищої освiти ступеня магiстра.
Науковий ступiнь кандидата наук пiсля набрання
чинностi Закону України “Про вищу освiту” 06 вересня 2014
року прирiвнюється до наукового ступеня доктора
фiлософiї.
З метою надання, визнання, пiдтвердження квалiфiкацiй
та освiтнiх компонентiв, а також сприяння академiчнiй
мобiльностi здобувачiв вищої освiти у системi вищої освiти
України запроваджено Європейську кредитну трансфернонакопичувальну систему (ЄКТС). Обсяг одного кредиту
ЄКТС становить 30 годин.
Детальна iнформацiя подана у параграфах 8.4.1, 8.4.2,
8.4.3, 8.4.4, 8.4.5, 8.4.6 вiдповiдно.
Дiаграма 1 надає узагальнююче резюме.
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Degree of higher education. Students who have enrolled into a
Junior Specialist educational programme until 2019 inclusive will
obtain a Diploma of Junior Specialist that is equated to the Diploma
of Junior Bachelor upon successful completion of studies.
The last admission for the educational-qualification level of
Specialist was held in 2016. After the Law of Ukraine ‘On Higher
Education’ entered into force on 06 September 2014, the
educational-qualification level of Specialist is equated to a Master’s
degree of higher education.
After the Law of Ukraine ‘On Higher Education’ entered into
force on 06 September 2014, the scientific degree of Candidate of
Sciences is equated to the scientific degree of Doctor of Philosophy.
In order to provide, recognize, validate qualifications and
educational components, as well as promote academic mobility of
higher education students, the higher education system of Ukraine
makes use of the European Credit Transfer and Accumulation
System (ECTS). One ECTS credit equals 30 working hours.
The detailed information is provided in paragraphs 8.4.1, 8.4.2,
8.4.3, 8.4.4, 4.5, 8.4.6 respectively.
Table 1 provides a synoptic summary.
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8.3 Лiцензування освiтньої дiяльностi та акредитацiя
освiтнiх програм.
Освiтня дiяльнiсть у сферi вищої освiти провадиться на
пiдставi лiцензiй, що видаються визначеним Кабiнетом
Мiнiстрiв України органом лiцензування вiдповiдно до
законодавства.
До 2020 року лiцензування обов'язково здiйснювалося для
кожної окремої спецiальностi закладу вищої освiти (наукової
установи), за якою здiйснювалася пiдготовка здобувачiв
вищої освiти. З 16 сiчня 2020 року лiцензуванню у сферi
вищої освiти пiдлягають:
1) освiтня дiяльнiсть закладу вищої освiти на певному
рiвнi вищої освiти;
2) освiтня дiяльнiсть за освiтнiми програмами, що
передбачають присвоєння професiйної квалiфiкацiї з
професiй, для яких запроваджено додаткове регулювання.
Інформацiя про видачу та анулювання лiцензiй на
провадження освiтньої дiяльностi закладами вищої освiти
може бути знайдена у Єдинiй державнiй електроннiй базi з
питань освiти за посиланням:
https://registry.edbo.gov.ua/vishcha-osvita/.
Процедура акредитацiї в системi вищої освiти України до
2019 року здiйснювалася за напрямом пiдготовки (галуззю
знань) або спецiальнiстю. З 2019 року здiйснюється
акредитацiя освiтнiх програм закладiв вищої освiти.
Система забезпечення якостi вищої освiти в Українi
складається iз:
1) системи забезпечення закладами вищої освiти якостi
освiтньої дiяльностi та якостi вищої освiти (система
внутрiшнього забезпечення якостi);
2) системи зовнiшнього забезпечення якостi освiтньої
дiяльностi закладiв вищої освiти та якостi вищої освiти;
3) системи забезпечення якостi дiяльностi Нацiонального
агентства iз забезпечення якостi вищої освiти i незалежних
установ оцiнювання та забезпечення якостi вищої освiти.
В Українi визнаються сертифiкати про акредитацiю
освiтнiх програм, виданi iноземними акредитацiйними
агентствами чи агентствами забезпечення якостi вищої освiти,
перелiк яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Чинним є перелiк таких агентств, затверджений
розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 липня
2019 № 554-р на основi Європейського реєстру забезпечення
якостi вищої освiти (EQAR).
8.4 Органiзацiя та структура системи вищої освiти
8.4.1 Молодший бакалавр
Молодший бакалавр – це освiтнiй або освiтньо
професiйний ступiнъ, що здобувається на початковому рiвнi
(короткому циклi) вищої освiти i присуджується закладом
вищої освiти у результатi ycпiшнoro виконання здобувачем
вищої освiти освiтньої програми, обсяг якої становить 120
кредитiв ЄКТС. Особа має право здобувати ступiнь
молодшого бакалавра за умови наявностi в неї повної
загальної середньої освiти. Для здобуття освiтнього ступеня
молодшоrо бакалавра на основi фахової передвищої освiти
заклад вищої освiти має право визнати та перезарахувати
кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається
стандартом вищої освiти в межах кожної спецiальностi.
Ступiнь молодшого бакалавра вiдповiдає 5 рiвню
Нацiональної рамки квалiфiкацiй, Європейської рамки
квалiфiкацiй для навчання впродовж життя та короткому
циклу Рамки квалiфiкацiй Європейськоrо простору вищої
освiти.
8.4.2 Бакалавр
Бакалавр – це освiтнiй ступiнь, що здобувається на
першому рiвнi вищої освiти та присуджується закладом вищої
освiти у результатi успiшного виконання здобувачем вищої
освiти освiтньо-професiйної програми, обсяг якої становить
180-240 кредитiв ЄКТС. Особа має право здобувати ступiнь
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8.3 Licensing of education activities and accreditation of
educational programmes.Educational activities in the field of higher
education are carried out on the basis of licenses issued by the
licensing body designated by the Cabinet of Ministers of Ukraine in
accordance with the legislation.
Until 2020 licensing has been obligatory conducted for each
Programme Subject Area of higher education institution (research
institution) within which higher education studies have been carried
out. Since 16 January 2020, the following are subject to licensing in
the field of higher education:
1) educational activity of a higher education institution at a
certain level of higher education;
2) educational activities under educational programmes that lead
to awarding of a professional qualification in professions with
additional regulation.
Information on issuing and annulment of licenses for carrying
out educational activities by higher education institutions can be
found in the Unified State Electronic Database on Education via the
link: https://registry.edbo.gov.ua/vishcha-osvita/.
Until 2019 accreditation in the Ukrainian higher education
system has been conducted on the level of Field of Study or
Programme Subject Area. Since 2019 a system of accreditation of
educational programmes has become operational.
The system of higher education quality assurance in Ukraine is
comprised of:
1) a system by which higher education institutions ensure quality
of education activity and higher education (internal quality
assurance system);
2) a system of external quality assurance for education activity of
higher education institutions and higher education;
3) a system of quality assurance of the National Agency for
Higher Education Quality Assurance and independent agencies for
assessment and quality assurance of higher education.
Ukraine recognizes certificates of accreditation of educational
programmes issued by foreign accreditation agencies or agencies of
higher education quality assurance that are approved by the Cabinet
of Ministers of Ukraine. The effective list of such agencies is
approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine
as of 10 July 2019 No. 554-р on the basis of the European Quality
Assurance Register for Higher Education (EQAR).

8.4 Organization and Structure of Higher Education Studies
8.4.1 Junior Bachelor
Junior Bachelor’ Degree is an educational or professional degree
obtained at the initial level (short cycle) of higher education and
awarded by a higher education institution as a result of successful
completion of an educational programme carrying 120 ECTS
credits. Complete general secondary education is the prerequisite for
obtaining a Junior Bachelor’s Degree. A higher education institution
has the right to recognize and transfer ECTS credits, the maximum
amount of which is determined by a standard of higher education,
for the purpose of obtaining a Junior Bachelor’s Degree on the basis
of professional pre-higher education by each Programme Subject
Area. Junior Bachelor’s Degree corresponds to level 5 of the
National Qualifications Framework, the European Qualifications
Framework for lifelong learning and the short cycle of the
Framework for Qualifications of the European Higher Education
Area.

8.4.2 Bachelor
Bachelor’s Degree is an educational degree obtained at the first
level of higher education and awarded by a higher education
institution as a result of successful completion of an educationalprofessional programme carrying 180-240 ECTS credits. Complete
general secondary education is the prerequisite for obtaining a

Сторінка 9 з 12

бакалавра за умови наявностi в неї повної загальної середньої
освiти. Для здобуття освiтнього ступеня бакалавра на основi
освiтнього ступеня молодшого бакалавра або на основi
фахової передвищої освiти заклад вищої освiти має право
визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний
обсяг яких визначається стандартом вищої освiти в межах
кожної спецiальностi. Ступiнь бакалавра вiдповiдає 6 рiвню
Нацiональної рамки квалiфiкацiй, Європейської рамки
квалiфiкацiй для навчання впродовж життя та першому циклу
Рамки квалiфiкацiй Європейського простору вищої освiти.
8.4.3 Магiстр
Maгicтp – це освiтнiй ступiнь, що здобувається на другому
рiвнi вищої освiти та присуджується закладом вищої освiти
(науковою установою) у результатi успiшного виконання
здобувачем вищої освiти вiдповiдної освiтньої програми,
обсяг якої становить 90-120 кредитiв ЄКТС для освiтньопрофесiйної програми або 120 кредитiв ЄКТС для освiтньонаукової проrрами. Особа має право здобувати ступiнь
магiстра за умови наявностi в неї ступеня бакалавра. Ступiнь
магiстра вiдповiдає 7 рiвню Нацiональної рамки квалiфiкацiй,
Європейської рамки квалiфiкацiй для навчання впродовж
життя та другому циклу Рамки квалiфiкацiй Європейського
простору вищої освiти.
8.4.4 Iнтегрованi “наскрізні” програми
Ступiнь магiстра медичного, фармацевтичного або
ветеринарного спрямування здобувається на основi повної
загальної середньої освiти або освiтнього ступеня молодшого
бакалавра, фахового молодшого бакалавра, освiтньоквалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста за вiдповiдною
спецiальнiстю i присуджується закладом вищої освiти у
результатi успiшного виконання здобувачем вищої освiти
вiдповiдної освiтньої програми, обсяг якої у випадку, якщо
ступiнь магiстра медичного, фармацевтичного або
ветеринарного спрямування здобувається на основi повної
загальної середньої освiти, становить 300-360 кредитiв ЄКТС.
Для здобуття освiтнього ступеня магiстра медичного,
фармацевтичного або ветеринарного спрямування на основi
освiтнього ступеня молодшого бакалавра або на основi
фахової передвищої освiти заклад вищої освiти має право
визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний
обсяг яких визначається стандартом вищої освiти. Ступiнь
магiстра медичного, фармацевтичного або ветеринарного
спрямування вiдповiдає 7 рiвню Нацiональної рамки
квалiфiкацiй Європейської рамки квалiфiкацiй для навчання
впродовж життя та другому циклу Рамки квалiфiкацiй
Європейського простору вищої освiти.
8.4.5 Доктор фiлософiї
Доктор фiлософiї – це освiтньо-науковий ступiнь, що
здобувається на третьому рiвнi вищої освiти на основi
ступеня магiстра. Ступiнь доктора фiлософiї присуджується
спецiалiзованою вченою радою закладу вищої освiти або
наукової установи в результатi успiшноrо виконання
здобувачем вищої освiти вiдповiдної освiтньо-наукової
програми та публiчноrо захисту дисертацiї у спецiалiзованiй
вченiй радi. Нормативний строк пiдготовки доктора фiлософії
в аспiрантурi (ад'юнктурi) становить чотири роки. Обсяг
освiтньої складової освiтньо-наукової програми пiдготовки
доктора фiлософiї становить 30-60 кредитiв ЄКТС. Ступiнь
доктора фiлософiї вiдповiдає 8 рiвню Нацiональної рамки
квалiфiкацiй, Європейської рамки квалiфiкацiй для навчання
впродовж життя та третьому циклу Рамки квалiфiкацiй
Європейського простору вищої освiти.
8.4.6 Доктор мистецтва
Доктор мистецтва – це освiтньо-творчий ступiнь, що
здобувається на третьому рiвнi вищої освiти на основi
ступеня магiстра. Особа має право здобувати ступiнь доктора
мистецтва у творчiй аспiрантурi. Нормативний строк
пiдготовки доктора мистецтва у творчiй аспiрантурi
становить три роки. Обсяг освiтньої складової освiтньо-
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Junior Bachelor’s Degree. A higher education institution has the
right to recognize and transfer ECTS credits, the maximum amount
of which is determined by a standard of higher education, for the
purpose of obtaining a Bachelor’s Degree on the basis of a Junior
Bachelor’s Degree or on the basis of professional pre-higher
education by each Programme Subject Areas. Bachelor’s Degree
corresponds to level 6 of the National Qualifications Framework,
the European Qualifications Framework for lifelong
learning and the first cycle of the Framework for Qualifications of
the European Higher Education Area.
8.4.3 Master
Master’s degree is an educational degree obtained at the second
level of higher education and awarded by a higher education
institution (research institution) as a result of successful completion
of an educational programme carrying 90-120 ECTS credits in case
of an educational-professional programme or 120 ECTS credits in
case of an educational-scientific programme. Bachelor’s Degree is
the prerequisite for obtaining a Master’s Degree. Master’s Degree
corresponds to level 7 of the National Qualifications Framework,
the European Qualifications Framework for lifelong learning and
the second cycle of the Framework for Qualifications of the
European Higher Education Area.
8.4.4 Integrated ‘continuous’ Programmes
Master's Degree in Programme Subject Areas of medicine,
pharmacy or veterinary is obtained on the basis of a complete
general secondary education or a Bachelor's Degree, a Junior
Bachelor's Degree, a Junior Specialist's qualification level in a
relevant Programme Subject Area, and is awarded by a higher
education institution as a result of successful completion of an
educational programme carrying of 300-360 ECTS credits in case a
Master's Degree in Programme Subject Areas of medicine,
pharmacy or veterinary is obtained on the basis of complete general
secondary education. A higher education institution has the right to
recognize and transfer ECTS credits, the maximum amount of which
is determined by a standard of higher education, for the purpose of
obtaining a Master's Degree in Programme Subject Areas of
medicine, pharmacy or veterinary on the basis of a Junior Bachelor’s
degree or on the basis of professional pre-higher education.
Master’s Degree in Programme Subject Areas of medicine,
pharmacy or veterinary corresponds to level 7 of the National
Qualifications Framework, the European Qualifications
Framework for lifelong learning and the second cycle of the
Framework for Qualifications of the European Higher Education
Area.
8.4.5 Doctor of Philosophy
Doctor of Philosophy Degree is an educational-scientific degree
obtained at the third level of higher education on the basis of
Master’s Degree. A Doctor of Philosophy degree is awarded by a
specialized Scientific Council of a higher education institution
(research institution) as a result of successful completion of an
educational-scientific programme and public defence of a
dissertation at a specialized Scientific Council. The normative term
of studies for the Doctor of Philosophy degree in postgraduate
(adjunct) studies is four years. An educational component of an
educational-scientific programme of Doctor of Philosophy carries
90-120 ECTS credits. Doctor of Philosophy Degree corresponds to
level 8 of the National Qualifications Framework, the European
Qualifications Framework for
lifelong learning and the third cycle of the Framework for
Qualifications of the European Higher Education Area.
8.4.6 Doctor of Fine Arts Doctor of Fine Arts Degree is an
educational-fine arts degree obtained at the third level of higher
education on the basis of a Master’s Degree. Doctor of Fine Arts
Degree is awarded in postgraduate studies in fine arts. The
normative term of studies for a Doctor of Fine Arts Degree in
postgraduate studies in fine arts is three years. The educational
component of an educational-scientific programme of Doctor of
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творчої програми пiдготовки доктора мистецтва становить
30-60 кредитiв ЄКТС. Ступiнь доктора мистецтва вiдповiдає 8
рiвню Нацiональної рамки квалiфiкацiй, Європейської рамки
квалiфiкацiй для навчання впродовж життя та третьому циклу
Рамки квалiфiкацiй Європейського простору вищої освiти.

Fine Arts 30-60 ECTS credits. A Doctor of Fine Arts Degree
corresponds to level 8 of the National Qualifications Framework, the
European
Qualifications Framework for lifelong learning and the third
cycle of the Framework for Qualifications of the European Higher
Education Area.
8.5 Джерела офiцiйної iнформації
8.5 Sources of official information
- Ministry of Education and Science of Ukraine (MESU)
- Мiнiстерство освiти i науки України (МОН)
Офiцiйний вебсайт: www.mon.gov.ua
Official website: www.mon.gov.ua
- Державне пiдприємство “Iнфоресурс” Мiнiстерства
- State Enterprise ‘Inforesurs’ of the Ministry of Education and
освiти i науки України
Science of Ukraine
Офiцiйний вебсайт: https://www.inforesurs.gov.ua/
Official website: https://www.inforesurs.gov.ua/
- Державне пiдприємство “Iнформацiйно-iмiджевий центр”
- State Enterprise ‘Information and Image Center’ of the Ministry
Мiнiстерства освiти i науки України, що виконує функцiї
of Education and Science of Ukraine that performs the functions of a
Нацiонального iнформацiйного центру академiчної
мобiльностi (ENIC Ukraine)
national information center of academic mobility (ENIC Ukraine)
Офiцiйний вебсайт: http://enic.in.ua/
Official website: http://enic.in.ua/

У разi наявностi в додатку до диплома будьяких
розбiжностей перевагу має текст українською мовою

ВXX № XXXXXX

In case of any differences in interpretation of the information in
the diploma supplement, the Ukrainian text shall prevail.
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ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА /
DIPLOMA SUPPLEMENT
серія, реєстраційний номер та дата видачі диплома /
series, registration number and date of issue of the diploma
МXX № XXXXXX XX.XX.XXXX
реєстраційний номер (код картки здобувача в Єдинiй державнiй електроннiй базi з питань освiти)
та дата видачі додатка до диплома /
registration number (student ID in Unified State Electronic Database on Education) and date of issue of the diploma supplement
(без диплома недійсний) / (not valid without the diploma)
XXXXXXX XX.XX.XXXX

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКІЙ ПРИСВОЄНО
КВАЛІФІКАЦІЮ
1.1 Прізвище

1. INFORМATION IDENТIFYING ТНЕ HOLDER OF ТНЕ
QUALIFICATION
1.1 Last name(s)

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

1.2 Ім'я

1.2 First name(s)

XXXXXX

XXXXXX

1.3 Дата народження (дд/мм/рррр) / 1.3 Date of birth (dd/mm/yyyy)

XX.XX.XXXX
1.4 Код картки фiзичної особи в Єдинiй державнiй електроннiй базi з питань освiти /
1.4 Personal ID in Unified State Electronic Database оn Education

XXXXXXX
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИСВОЄНУ КВАЛІФІКАЦІЮ
2.1 Назва кваліфікації та присвоєний ступінь

2. INFORМATION IDENТIFYING ТНЕ QUALIFICATION
2.1 Name of qualification and (if applicable) title conferred

Магістр обліку і оподаткування

Master of Accounting and Тaxation

2.1.1 Ступінь вищої освіти

2.1.1 Degree

Магістр

Master

2.1.2. Спеціальність

2.1.2 Programme Subject Area

071 Облік і оподаткування

071 Accounting and Тaxation

(код та найменування)

(code and name)

2.2 Основна галузь знань за кваліфікацією

2.2 Main field of study for the qualification

07 Управління та адміністрування

07 Management and Аdministration

(шифр(и) та назва(и))

(code(s) and name(s))

2.3 Найменування та статус закладу, який присвоїв
кваліфікацію

2.3 Name and status of awarding institution

Приватний вищий навчальний заклад “Буковинський
університет”
Ліцензований Міністерством освіти і науки України
Акредитований Акредитаційною комісією України

Private Higher Educational Institution “Bukovinian University”
Licensed by the Ministry of Education and Science of Ukraine
Recognized by the Accreditation Commission of Ukraine

2.4 Найменування та статус закладу (якщо відмінні від п.2.3), 2.4 Name and status of institution (if different from 2.3)
який реалізує освітню програму
administering studies

Зазначено у п.2.3

Specified in p.2.3

2.5 Мова(и) навчання/оцінювання

2.5 Language(s) of instruction/examination

Українська

Ukrainian

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ І
ТРИВАЛІСТЬ ЇЇ ЗДОБУТТЯ
3.1 Рiвень квалiфiкацiї згiдно з Нацiональною рамкою
квалiфiкацiй

3. INFORМATION ON ТНЕ LEVEL AND DURATION OF
ТНЕ QUALIFICATION
3.1 Level of the qualification according to the National
Qualification Framework

Сьомий рiвень Нацiональної рамки квалiфiкацiй,
Європейської рамки квалiфiкацiй для навчання впродовж
життя та другий цикл Рамки квалiфiкацiй Європейського
простору вищої освiти

Level Seventh of the National Qualifications Framework, the
European Qualifications Framework for lifelong learning and the
second cycle of the Framework for Qualifications of the
European Higher Education Area

3.2 Тривалiсть освiтньої програми в кредитах та/або роках 3.2 Duration of programme in credits and/or years

90 кредитів ЄКТС/ 1,5 року

90 ECTS credits/ 1,5 years

3.3 Вимоги для вступу

3.3 Access requirements(s)

Наявність ступеня бакалавра; Єдиний вступний іспит з
іноземної мови; фаховий іспит

Availability of a bachelor's degree; The only entrance exam in a
foreign language; professional exam

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАВЕРШЕНУ ОСВІТНЮ
ПРОГРАМУ ТА ЗДОБУТІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
4.1 Форма здобуття освіти

4. INFORМATION ON ТНЕ PROGRAМME COMPLEТED AND
ТНЕ RESULTS OBTAINED
4.1 Mode of study

XXXXXXXX

XXXXXXXXX

4.2 Програмні результати навчання

4.2 Programme learning outcomes

- вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний
і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи
роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних
проблем економіки та управління;
- знати теорію, методику і практику формування облікової
інформації за стадіями облікового процесу і контролю для
сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами
господарювання з урахуванням професійного судження;
- вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово
при обговоренні результатів досліджень та інновацій;
- організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і
координувати діяльність облікового персоналу з
урахуванням потреб менеджменту суб’єктів
господарювання;
- володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати
вибір та пояснювати застосовування нової методики
підготовки і надання облікової інформації для потреб
управління суб’єктом господарювання;
- визначати інформаційні потреби користувачів облікової
інформації в управлінні підприємством, надавати
консультації управлінському персоналу суб’єкта
господарювання щодо облікової інформації;
- розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми
управлінської та іншої звітності суб’єктів
господарювання;
- обґрунтовувати вибір оптимальної системи
оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на
підставі діючого податкового законодавства;
- формувати фінансову звітність за національними та
міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання
на корпоративному рівні, оприлюднювати й
використовувати відповідну інформацію для прийняття
управлінських рішень;
- збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та
нефінансові дані для формування релевантної інформації в
цілях прийняття управлінських рішень;
- розробляти та оцінювати ефективність системи контролю
суб’єктів господарювання;
- обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного
забезпечення системи контролю використання ресурсного
потенціалу суб’єктів господарювання та органів
державного сектору з урахуванням стратегії розвитку
бізнесу;
- знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутні послуги з
дотриманням вимог професійної етики;
- обґрунтовувати вибір і порядок застосування
управлінських інформаційних технологій для обліку,
аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття
управлінських рішень з метою їх оптимізації;
- застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку,
аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та
імплементувати їх у професійну діяльність та

- be able to develop and improve their general cultural and
professional level, independently master new methods of work
and knowledge of a comprehensive vision of modern problems
of economics and management;
- know the theory, methodology and practice of formation of
accounting information at the stages of the accounting process
and control for current and potential management needs of
business entities, taking into account professional judgment;
- communicate freely in a foreign language orally and in writing
when discussing the results of research and innovation;
- organize, develop, model accounting systems and coordinate
the activities of accounting staff, taking into account the needs of
management of economic entities;
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- have innovative technologies, justify the choice and explain the
application of new methods of preparation and provision of
accounting information for the management of the entity;
- determine the information needs of users of accounting
information in the management of the enterprise, provide advice
to management staff of the entity on accounting information;
- to develop internal standards and forms of management and
other reporting of business entities;
- justify the choice of the optimal system of taxation of the
business entity on the basis of current tax legislation;
- prepare financial statements in accordance with national and
international standards for business entities at the corporate
level, publish and use relevant information for management
decisions;
- collect, evaluate and analyze financial and non-financial data to
generate relevant information for management decisions;
- develop and evaluate the effectiveness of the control system of
economic entities;
- substantiate innovative approaches to information support of
the system of control over the use of resource potential of
economic entities and public sector bodies, taking into account
the business development strategy;
- know the international standards of quality control, audit,
inspection, other assurance and related services in compliance
with the requirements of professional ethics;
- substantiate the choice and procedure for the use of
management information technology for accounting, analysis,
audit and taxation in the system of management decisions in
order to optimize them;
- apply scientific research methods in the field of accounting,
auditing, analysis, control and taxation and implement them in
professional activities and economic practice;
Сторінка 2 з 10

господарську практику;
- здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля
вирішення комунікативних завдань державною та
іноземними мовами;
- готувати й обґрунтовувати висновки задля
консультування власників, менеджменту суб’єкта
господарювання та інших користувачів інформації у сфері
обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування;
- дотримуватися норм професійної та академічної етики,
підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу
(команди), споживачами, контрагентами, контактними
аудиторіями;
- вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і
розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне,
методичне, матеріальне, фінансове та кадрове
забезпечення.
4.3 Вiдомостi про програму, накопиченi індивідуальні
кредити та отримані бали/оцінки

Код освітнього
компоненту (за
наявності) /
Component code
(if available)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

- to carry out public business and scientific communications in
order to solve communicative tasks in state and foreign
languages;
- prepare and substantiate conclusions for consulting owners,
management of the business entity and other users of information
in the field of accounting, analysis, control, audit, taxation;
- adhere to the norms of professional and academic ethics,
maintain balanced relationships with team members (teams),
consumers, contractors, contact audiences;
- be able to design, plan and conduct search and reconnaissance
work, to carry out their informational, methodological, material,
financial and personnel support.
4.3 Programme details, individual credits gained and grades/marks
obtained

Назва освітнього компоненту або результатів
навчання / Component title or learning outcome

Менеджмент персоналу/ Personnel management
Методологія наукових досліджень /
Research methodology
Облік і звітність у банках/
Accounting and reporting in banks
Організація бухгалтерського обліку та фінансової
звітності в Україні/ Organization of accounting and
financial reporting in Ukraine
Організація і методика аудиту/
Organization and methods of audit
Педагогіка та методика викладання у закладах освіти/
Pedagogy and teaching methods in educational
institutions

Кількість кредитів
Європейської
кредитної
трансфернонакопичувальної
системи / Number of
ECTS credits
6

Оцінка за шкалою
закладу вищої освіти
/ Institutional Grade

75/4/С

3

72/3/D

4

77/4/С

5

70/3/D

4

70/3/D

4

75/4/С

7.

Педагогічна практика / Рedagogical practice

2

75/4/С

8.

Переддипломна практика/ Pre-diploma practice

9

82/4/В

9.

Податковий менеджмент/Tax management

6

75/4/С

6

75/4/С

5

75/4/С

4

83/4/С

10.
11.
12.

Стратегічне управління та інноваційний розвиток
підприємства/ Strategic management and innovative
development of enterprises
Страховий менеджмент та соціальне страхування/
Insurance management and social insurance
Управління фінансовою санацією підприємства/
Management of financial reorganization of enterprises

13.

Фінансовий аналіз/ Financial analysis

5

70/3/D

14.

Фінансовий менеджмент/ Financial Management

6

75/4/С

21

75/4/С

Виконання та захист дипломної магістерської роботи
на тему “Облік і аналіз в системі прийняття
15.
управлінських рішень” / Diploma planning and defense
of master's thesis on the topic “Accounting and analysis
in the system of management decisions”
Загальна кількість кредитів Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи / Total number of ECTS credits
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90

Сторінка 3 з 10

4.4 Система оцiнювання та, за наявностi, таблиця розподiлу
оцiнок

Оцінка за шкалою
ЄКТС/
ЕСТS Grade
А
В
С
D
Е

4.4 Grading system and, if available, grade distribution tаblе

Оцінка за шкалою,
що використовується у закладі
вищої освіти/
Grade used in the higher education
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

FХ

35-59

F

1-34

Оцінка за національною шкалою/
National Grade
5 (відмінно)/Excellent
4 (добре)/Good
3 (задовільно)/Satisfactory
2 (незадовільно) з можливістю повторного складання/
Fail with the possibility of re-passing
2 (незадовільно) з обов'язковим повторним вивченням
дисципліни/Fail with the obligatory repeated study of a discipline

4.5 Загальна класифiкацiя квалiфiкацiї

Класифікація присвоєної
кваліфікації/
Classification system
Диплом з додатковою
інформацією: відмінні
досягнення у навчанні/
Diploma with additional
information: excellent
academic achievements
Диплом / Diploma

4.5 Overall classification of the qualification

Критерії/Сriteria
Здобувачеві вищої освіти, який отримав підсумкові бали у межах від 90 до100 не менш
як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених
навчальним планом, та склав атестацію з балами 90-100, а також проявив себе у науковій
(творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри/Candidate for higher
education degree with final marks ranging from 90 to 100 with at least 75 percent of all
curriculum subjects and who was attested with the marks of 90-100, took active part in
scientific (creative) work verified by the relevant Department’s recommendation
Здобувачеві вищої освіти, який успішно виконав програму освітньої підготовки
/Candidate for higher education degree who successfully accomplished training program

5. IНФОРМАЦIЯ ПРО АКАДЕМIЧНI ТА ПРОФЕСIЙНI
ПРАВА, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНI ПРИСВОЄНОЮ
КВАЛIФIКАЦIЄЮ
5.1 Доступ до подальшого навчання

5. INFORМATION ON ACADEMIC AND PROFESSIONAL
RIGHTS ON ТНЕ FUNCTION OF ТНЕ QUALIFICAТION

Можливість продовження освіти за третім (освітньонауковим) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових
кваліфікацій у системі післядипломної освіти

Opportunity to continue education at the third (educational
and scientific) level of higher education. Acquisition of
additional qualifications in the system of postgraduate
education

5.2 Доступ до регульованої професiї (за наявностi)

5.2 Access to а regulated profession (if applicable)

Присвоєна кваліфікація надає доступ до професії, яка не
потребує додаткового регулювання і є необхідною для
таких видів професійної діяльності: організаційна,
управлінська, економічна, контрольно-аналітична,
консультаційна, експертна діяльність суб'єктів
господарювання та установ державного сектору у сфері
обліку, аудиту та оподаткування

The awarded qualification provides access to a profession that
does not require additional regulation and is necessary for the
following types of professional activities: organizational,
managerial, economic, control-analytical, consulting, expert
activities of business entities and public sector institutions in
the field of accounting, auditing and taxation

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

6. ADDIТIONAL INFORМAТION

6.1 Додаткова інформація

6.1 Additional iпformation

6.1.1 Найменування всiх закладiв вищої освiти (наукових
установ) (вiдокремлених структурних пiдроздiлiв закладiв
вищої освiти), у яких здобувалася квалiфiкацiя (у тому числi
заклади освiти, в яких здобувач вищої освiти вивчав окремi
дисциплiни за програмами академiчної мобiльностi)

6.1.1 Name of all higher education (research) institutions (separate
structural units of higher education institutioпs) where the
qualification has been gained (including education iпstitutions
where the holder of the qualification has been studying separate
course units within the framework(s) of academic mobility)

Приватний вищий навчальний заклад “Буковинський
університет”

Private Higher Educational Institution “Bukovinian University”

5.1 Access to further study

6.1.2 Строки навчання в кожному з них / 6.1.2 Duration oftrainiпg in each of them

01.09.2020 – 28.02.2022
6.2 Інша інформація

6.2 Further information sources

6.2.1 Контактна iнформацiя закладу вищої освiти (наукової
установи)

6.2.1 Contact inforrnation of the higher education (research)
institution

Вул. Дарвіна 2-А, м. Чернівці, 58000, Україна
Тел.+380372553207; факс +380372510898
E-mail: bukuniver@bukuniver.edu.ua
http://www.bukuniver.edu.ua

Darvin st. 2-A, Chernivtsi, 58000, Ukraine
Tel.+380372553207; fax +380372510898
E-mail: bukuniver@bukuniver.edu.ua
http://www.bukuniver.edu.ua

М22 № 017959

Сторінка 4 з 10

6.2.2 Документ про освiту, що був пiдставою для вступу (вид
документа, серiя та реєстрацiйний номер, найменування
закладу освiти, який видав документ, країна видачi, дата
видачi). Iнформацiя про визнання iноземного документа про
освiту в Українi (у разi вступу на його пiдставi)

6.2.2 Education document as а basis to access the programme (type
of document, registration number, name of awarding institution,
country of awarding institution, date of issue). Information on
recognition of foreign education document in Ukraine (if used as а
basis to access the prograrnme)

Диплом бакалавра BXX XXXXXX, виданий Приватним
Bachelor’s Diploma BXX XXXXXX, issued by the Private
вищим навчальним закладом “Буковинський університет”, Higher Educational Institution “Bukovinian University”,
Україна, 30.06.2020
Ukraine, 30.06.2020
6.2.3 Інформація про акредитацію освітньої програми
(реєстрацiйний номер i дата акредитацiйного
сертифiката/рiшення (сертифiкатiв/рiшень), найменування
органу (органiв) акредитацiї)

6.2.3 Information on the accreditation of the educational
programшe (registration number and date of accreditation
certificate(s)/decision(s), the accreditation authority (authorities))

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної
програми серія УП № 25000494 від 27.02.2018 р. Рішення
Акредитаційної комісії України від 20.02.2018 р., протокол
№ 128

Certificate of accreditation of the educational and professional
program series UE № 25000494 dated 27.02.2018 Decision of
the Accreditation Commission of Ukraine dated 20.02.2018,
protocol № 128

6.2.4 Iнформацiя про особливi досягнення та вiдзнаки

6.2.4 Information on academic excellence and honours

Здобувач виконав освітню програму

The applicant has completed the educational program

6.2.5 Інша інформація

6.2.5 Further information sources

За реалізацію освітньої програми відповідальна кафедра
обліку і оподаткування ПВНЗ “Буковинський університет”
http://www.bukuniver.edu.ua/fakulteti/ekonomіchnij-fakultet/
kafedra-oblіku-і-auditu/

The Department of Accounting and Тaxation of Bukovynian
University was responsible for the implementation of the
educational program
http://www.bukuniver.edu.ua/fakulteti/ekonomіchnij-fakultet/
kafedra-oblіku-і-auditu/

7. ЗАСВІДЧЕННЯ ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА

7. CERТIFICATION OF ТНЕ SUPPLEMENT

7.1 Дата / 7.1 Date

28.02.2022
7.2 Пiдпис / 7.2 Signature

7.3 Керiвник або уповноважена особа закладу вищої освiти

7.3 Capacity

7.3.1 Iнiцiали, Прiзвище

7.3.1 First name(s), Last name(s)

М. МАНИЛІЧ

Mykhailo MANYLICH

7.3.2 Посада керiвника або iншої уповноваженої особи
закладу вищої освiти (наукової установи)

7.3.2 Position of the Head or another authorized person of the
Higher Education (Research) Institution

Президент університету

President of the University

7.4 Печатка / 7.4 Official stamp or seal

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ
ВИЩОЇ ОСВІТИ
Iнформацiя про нацiональну систему вищої освiти, подана
на наступних сторiнках, висвiтлює особливостi квалiфiкацiї
вищої освiти та закладу вищої освiти, який її присвоїв.
8.1 Типи закладiв вищої освiти та їx статус
Пiдготовка в системi вищої освiти України здійснюється у
таких закладах вищої освiти:
унiверситет – багатогалузевий або галузевий заклад вищої
освiти, що здiйснює пiдготовку фахiвцiв з вищою освiтою за
рiзними ступенями вищої освiти (у тому числi доктора
фiлософiї), проводить фундаментальнi та/або прикладнi науковi
дослiдження;
академiї та iнститути – галузевi заклади вищої освiти, що
здiйснюють пiдготовку фахiвцiв з вищою освiтою на першому
(бакалаврському) i другому (магiстерському) рiвнях вищої
освiти за однiєю чи кiлькома галузями знань та на третьому i
вищому науковому рiвнях вищої освiти за певними
спецiальностями, проводять фундаментальнi та/або прикладнi
науковi дослiдження;
коледж – заклад вищої освiти або структурний пiдроздiл
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8. INFORМAТION ON ТНЕ NAТIONAL HIGHER EDUCAТION
SYSTEM
The information on the national higher education system on the
following pages provides a context for the qualification and the type of
the awarding higher education institution.
8.1 Types of higher education institutions and their status
Higher education studies in Ukraine are offered by the following
higher education institutions:
a university is a multisectoral or sectoral higher education institution
that carries out educational activities for various degrees of higher
education (including PhD), conducts fundamental and/or applied
research;
academies and institutes are sectoral higher education institutions
that carry out educational activities at the first (Bachelor) and the second
(Master) levels of higher education in one or several Fields of Study, as
well as at the third and higher scientific levels of higher education for
certain Programme Subject Areas, and conduct fundamental and/or
applied research;
a college is a higher education institution or structural unit of a
university, academy or institute that carries out educational activities for
a Bachelor's Degree and/or a Junior Bachelor's Degree, conducts applied
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унiверситету, академiї чи iнституту, що здiйснює пiдготовку
фахiвцiв з вищою освiтою за ступенями вищої освiти бакалавра
та/або молодшого бакалавра, проводить прикладнi науковi
дослiдження та/або творчу мистецьку дiяльнiсть. Статус
коледжу отримує заклад освiти (структурний пiдроздiл закладу
освiти), в якому обсяг пiдготовки здобувачiв вищої освiти
ступеня бакалавра та/або молодшого бакалавра становить не
менше 30 вiдсоткiв загального лiцензованого обсягу коледжу.
Статус нацiонального закладу вищої освiти є почесним,
надається за визначний внесок у розвиток вищої освiти, науки
та культури України та вiдображається в найменуваннi закладу
вищої освiти.
8.2 Освiтнi програми та присвоєнi ступенi вищої освiти
З 2002 року пiдготовка в системi вищої освiти
України здiйснювалась за освiтнiми програмами, що
завершувались присудженням ступеня молодшого cпeцiaлicтa
(неповна вища освiта), ступеня бакалавра (базова вища освiта),
ступеня спецiалiста (повна вища освiта) та ступеня магiстра
(повна вища освiта).
У 2005 роцi Україна приєдналася до Болонського процесу i
розпочала запровадження трирiвневої системи вищої освiти
(бакалавр, магiстр та доктор фiлософiї). Пiсля прийняття у 2014
роцi Закону України “Про вищу освiту” трирiвневу систему
поступово iмплементовано до освiтнiх пpoгpaм закладiв вищої
освiти. Ця змiна забезпечила бiльшу рiзноманiтнiсть та
гнучкiсть для осiб, якi бажають здобувати вищу освiту, у
плануваннi та реалiзацiї iндивiдуальних освiтнiх траєкторiй, а
також слугувала пiдвищенню порiвнюваностi освiтнього
процесу в Українi та iнших країнах Європейського простору
вищої освiти. При цьому, невiд'ємним складником системи
вищої освiти України залишається початковий рiвень (короткий
цикл) вищої освiти.
Пiдготовка на рiвнях вищої освiти здiйснюється за освiтнiми
програми академiчного i професiйного спрямування. Освiтнi
програми розробляються i затверджуються закладами вищої
освiти (науковими установами) самостiйно з урахуванням
вимог до вiдповiдного рiвня вищої освiти, встановлених
законодавством та стандартами вищої освiти за рiвнями вищої
освiти в межах кожної спецiальностi.
Стандарти вищої освiти розробляються вiдповiдно до
Нацiональної рамки квалiфiкацiй, яка включає опис
квалiфiкацiйних рiвнiв та рiвнiв/ступенiв системи освiти
України i гармонiзована з Європейсъкою рамкою квалiфiкацiй
для навчання впродовж життя та Рамкою квалiфiкацiй
Європейського простору вищої освiти.
Пiдготовка фахiвцiв з вищою освiтою здiйснюється на
початковому рiвнi вищої освiти (короткий цикл), першому
(бакалаврському) рiвнi, другому (магiстерському) рiвнi та
третьому (освiтньонауковому/освiтньо-творчому) рiвнi та
завершується присудженням ступенiв вищої освiти: молодший
бакалавр, бакалавр, магiстр, доктор фiлософiї/доктор мистецтва.
Останній прийом на здобуття вищої освiти за освiтньоквалiфiкацiйним рiвнем молодшого cпeцiaлicтa проводився у
2019 poцi. Диплом про вищу освiту за освiтньо-квалiфiкацiйним
рiвнем молодшого спецiалiста пiсля набрання чинностi Закону
України “Про вищу освiту” 06 вересня 2014 року
прирiвнюється до диплома про вищу освiту за освiтньопрофесiйним ступенем молодшого бакалавра. Особи, якi
розпочали навчання за програмою пiдготовки молодшого
спецiалiста до 2019 року включно, у разi ycпiшнoгo завершення
навчання отримують диплом молодшого спецiалiста, який
прирiвнюється до диплома молодшого бакалавра.
Останнiй прийом на здобуття освiтньо-квалiфiкацiйного
рiвня спецiалiста проводився у 2016 poцi. Вища освiта за
освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем спецiалiста пiсля набрання
чинностi Закону України “Про вищу освiту” 06 вересня 2014
року прирiвнюється до вищої освiти ступеня магiстра.
Науковий ступiнь кандидата наук пiсля набрання чинностi
Закону України “Про вищу освiту” 06 вересня 2014 року
прирiвнюється до наукового ступеня доктора фiлософiї.
З метою надання, визнання, пiдтвердження квалiфiкацiй та
освiтнiх компонентiв, а також сприяння академiчнiй
мобiльностi здобувачiв вищої освiти у системi вищої освiти
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research and/or creative art activity. The status of a college is granted to
an educational institution (structural unit of an educational institution) in
which provision of higher education for a Bachelor's Degree and/or a
Junior Bachelor's Degree accounts for not less than 30 percent of the
total licensed volume of a college.
The status of a national higher education institution is honorary, is
awarded for the significant contribution to the development of higher
education, science and culture of Ukraine, and is reflected in the official
name of a higher education institution.

8.2 Types of Educational Programmes and Degrees
Since 2002 higher education studies in Ukraine have been conducted
for educational programmes leading to a Junior Specialist’s degree
(incomplete higher education), a Bachelor’s Degree (basic higher
education), a Specialist’s Degree (complete higher education) and a
Master’s Degree (complete higher education).
In 2005 Ukraine joined the Bologna Process and in a decade a threecycle system of higher education studies (Bachelor, Master and PhD)
has been successfully introduced. After adoption in 2014 of the Law of
Ukraine ‘On Higher Education’, a three-cycle system has gradually been
introduced in educational programmes of higher education institutions.
This change has provided enlarged variety and flexibility to students in
planning and pursuing individual educational trajectories and laid the
ground for enhancing compatibility of educational process in Ukraine
and other countries of the European Higher Education Area.
Furthermore, the initial level (short cycle) of higher education remains
indispensable in the higher education system of Ukraine.
Preparation at the levels of higher education is carried out through
academic and professional educational programmes. Higher education
institutions (research institutions) develop and approve educational
programmes independently, while considering the requirements for the
level of higher education established by the legislation and standards of
higher education by levels of higher education and each Programme
Subject Area.
Standards of higher education are developed according to the
National Qualifications Framework that includes description of the
qualification levels and levels/degrees of the Ukrainian higher education
system, and is harmonized with the European Qualifications Framework
for lifelong learning and the Framework for Qualifications of the
European Higher Education Area.
Preparation in the higher education system is carried out at the initial
level (short cycle) of higher education, first (bachelor's) level, second
(master's) level, and third (educational-scientific/educational-fine arts)
level leading to awarding a Junior Bachelor’s Degree, a Bachelor’s
Degree, a Master’s Degree, and Doctor of Philosophy Degree/Doctor of
Fine Arts Degree respectively.

The last admission for the educational-qualification level of Junior
Specialist was held in 2019. After the Law of Ukraine ‘On Higher
Education’ entered into force on 06 September 2014, a Diploma of
Junior Specialist is equated to a Junior Bachelor’s Degree of higher
education. Students who have enrolled into a Junior Specialist
educational programme until 2019 inclusive will obtain a Diploma of
Junior Specialist that is equated to the Diploma of Junior Bachelor upon
successful completion of studies.
The last admission for the educational-qualification level of
Specialist was held in 2016. After the Law of Ukraine ‘On Higher
Education’ entered into force on 06 September 2014, the educationalqualification level of Specialist is equated to a Master’s degree of higher
education.
After the Law of Ukraine ‘On Higher Education’ entered into force
on 06 September 2014, the scientific degree of Candidate of Sciences is
equated to the scientific degree of Doctor of Philosophy.
In order to provide, recognize, validate qualifications and
educational components, as well as promote academic mobility of
higher education students, the higher education system of Ukraine
makes use of the European Credit Transfer and Accumulation System
(ECTS). One ECTS credit equals 30 working hours.
The detailed information is provided in paragraphs 8.4.1, 8.4.2,
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України запроваджено Європейську кредитну трансфернонакопичувальну систему (ЄКТС). Обсяг одного кредиту ЄКТС
становить 30 годин.
Детальна iнформацiя подана у параграфах 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3,
8.4.4, 8.4.5, 8.4.6 вiдповiдно.
Дiаграма 1 надає узагальнююче резюме.

8.3 Лiцензування освiтньої дiяльностi та акредитацiя освiтнiх
програм.
Освiтня дiяльнiсть у сферi вищої освiти провадиться на
пiдставi лiцензiй, що видаються визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв
України органом лiцензування вiдповiдно до законодавства.
До 2020 року лiцензування обов'язково здiйснювалося для
кожної окремої спецiальностi закладу вищої освiти (наукової
установи), за якою здiйснювалася пiдготовка здобувачiв вищої
освiти. З 16 сiчня 2020 року лiцензуванню у сферi вищої освiти
пiдлягають:
1) освiтня дiяльнiсть закладу вищої освiти на певному рiвнi
вищої освiти;
2) освiтня дiяльнiсть за освiтнiми програмами, що
передбачають присвоєння професiйної квалiфiкацiї з професiй,
для яких запроваджено додаткове регулювання.
Інформацiя про видачу та анулювання лiцензiй на
провадження освiтньої дiяльностi закладами вищої освiти може
бути знайдена у Єдинiй державнiй електроннiй базi з питань
освiти за посиланням: https://registry.edbo.gov.ua/vishcha-osvita/.
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8.4.3, 8.4.4, 4.5, 8.4.6 respectively.
Table 1 provides a synoptic summary.

8.3 Licensing of education activities and accreditation of educational
programmes.Educational activities in the field of higher education are
carried out on the basis of licenses issued by the licensing body
designated by the Cabinet of Ministers of Ukraine in accordance with
the legislation.
Until 2020 licensing has been obligatory conducted for each
Programme Subject Area of higher education institution (research
institution) within which higher education studies have been carried out.
Since 16 January 2020, the following are subject to licensing in the field
of higher education:
1) educational activity of a higher education institution at a certain
level of higher education;
2) educational activities under educational programmes that lead to
awarding of a professional qualification in professions with additional
regulation.
Information on issuing and annulment of licenses for carrying out
educational activities by higher education institutions can be found in
the Unified State Electronic Database on Education via the link:
https://registry.edbo.gov.ua/vishcha-osvita/.
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Процедура акредитацiї в системi вищої освiти України до
2019 року здiйснювалася за напрямом пiдготовки (галуззю знань)
або спецiальнiстю. З 2019 року здiйснюється акредитацiя освiтнiх
програм закладiв вищої освiти.
Система забезпечення якостi вищої освiти в Українi
складається iз:
1) системи забезпечення закладами вищої освiти якостi
освiтньої дiяльностi та якостi вищої освiти (система
внутрiшнього забезпечення якостi);
2) системи зовнiшнього забезпечення якостi освiтньої
дiяльностi закладiв вищої освiти та якостi вищої освiти;
3) системи забезпечення якостi дiяльностi Нацiонального
агентства iз забезпечення якостi вищої освiти i незалежних
установ оцiнювання та забезпечення якостi вищої освiти.
В Українi визнаються сертифiкати про акредитацiю освiтнiх
програм, виданi iноземними акредитацiйними агентствами чи
агентствами забезпечення якостi вищої освiти, перелiк яких
затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Чинним є перелiк
таких агентств, затверджений розпорядженням Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 10 липня 2019 № 554-р на основi
Європейського реєстру забезпечення якостi вищої освiти
(EQAR).
8.4 Органiзацiя та структура системи вищої освiти

Until 2019 accreditation in the Ukrainian higher education system
has been conducted on the level of Field of Study or Programme Subject
Area. Since 2019 a system of accreditation of educational programmes
has become operational.
The system of higher education quality assurance in Ukraine is
comprised of:
1) a system by which higher education institutions ensure quality of
education activity and higher education (internal quality assurance
system);
2) a system of external quality assurance for education activity of
higher education institutions and higher education;
3) a system of quality assurance of the National Agency for Higher
Education Quality Assurance and independent agencies for assessment
and quality assurance of higher education.
Ukraine recognizes certificates of accreditation of educational
programmes issued by foreign accreditation agencies or agencies of
higher education quality assurance that are approved by the Cabinet of
Ministers of Ukraine. The effective list of such agencies is approved by
the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine as of 10 July 2019
No. 554-р on the basis of the European Quality Assurance Register for
Higher Education (EQAR).

8.4.1 Молодший бакалавр
Молодший бакалавр – це освiтнiй або освiтньо професiйний
ступiнъ, що здобувається на початковому рiвнi (короткому циклi)
вищої освiти i присуджується закладом вищої освiти у результатi
ycпiшнoro виконання здобувачем вищої освiти освiтньої
програми, обсяг якої становить 120 кредитiв ЄКТС. Особа має
право здобувати ступiнь молодшого бакалавра за умови
наявностi в неї повної загальної середньої освiти. Для здобуття
освiтнього ступеня молодшоrо бакалавра на основi фахової
передвищої освiти заклад вищої освiти має право визнати та
перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких
визначається стандартом вищої освiти в межах кожної
спецiальностi. Ступiнь молодшого бакалавра вiдповiдає 5 рiвню
Нацiональної рамки квалiфiкацiй, Європейської рамки
квалiфiкацiй для навчання впродовж життя та короткому циклу
Рамки квалiфiкацiй Європейськоrо простору вищої освiти.
8.4.2 Бакалавр
Бакалавр – це освiтнiй ступiнь, що здобувається на першому
рiвнi вищої освiти та присуджується закладом вищої освiти у
результатi успiшного виконання здобувачем вищої освiти
освiтньо-професiйної програми, обсяг якої становить 180-240
кредитiв ЄКТС. Особа має право здобувати ступiнь бакалавра за
умови наявностi в неї повної загальної середньої освiти. Для
здобуття освiтнього ступеня бакалавра на основi освiтнього
ступеня молодшого бакалавра або на основi фахової передвищої
освiти заклад вищої освiти має право визнати та перезарахувати
кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається
стандартом вищої освiти в межах кожної спецiальностi. Ступiнь
бакалавра вiдповiдає 6 рiвню Нацiональної рамки квалiфiкацiй,
Європейської рамки квалiфiкацiй для навчання впродовж життя
та першому циклу Рамки квалiфiкацiй Європейського простору
вищої освiти.
8.4.3 Магiстр
Maгicтp – це освiтнiй ступiнь, що здобувається на другому
рiвнi вищої освiти та присуджується закладом вищої освiти
(науковою установою) у результатi успiшного виконання
здобувачем вищої освiти вiдповiдної освiтньої програми, обсяг
якої становить 90-120 кредитiв ЄКТС для освiтньо-професiйної
програми або 120 кредитiв ЄКТС для освiтньо-наукової
проrрами. Особа має право здобувати ступiнь магiстра за умови
наявностi в неї ступеня бакалавра. Ступiнь магiстра вiдповiдає 7
рiвню Нацiональної рамки квалiфiкацiй, Європейської рамки
квалiфiкацiй для навчання впродовж життя та другому циклу
Рамки квалiфiкацiй Європейського простору вищої освiти.
8.4.4 Iнтегрованi “наскрізні” програми
Ступiнь магiстра медичного, фармацевтичного або
ветеринарного спрямування здобувається на основi повної
загальної середньої освiти або освiтнього ступеня молодшого
бакалавра, фахового молодшого бакалавра, освiтньоквалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста за вiдповiдною

8.4.1 Junior Bachelor
Junior Bachelor’ Degree is an educational or professional degree
obtained at the initial level (short cycle) of higher education and
awarded by a higher education institution as a result of successful
completion of an educational programme carrying 120 ECTS credits.
Complete general secondary education is the prerequisite for obtaining a
Junior Bachelor’s Degree. A higher education institution has the right to
recognize and transfer ECTS credits, the maximum amount of which is
determined by a standard of higher education, for the purpose of
obtaining a Junior Bachelor’s Degree on the basis of professional prehigher education by each Programme Subject Area. Junior Bachelor’s
Degree corresponds to level 5 of the National Qualifications
Framework, the European Qualifications Framework for lifelong
learning and the short cycle of the Framework for Qualifications of the
European Higher Education Area.
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8.4 Organization and Structure of Higher Education Studies

8.4.2 Bachelor
Bachelor’s Degree is an educational degree obtained at the first level
of higher education and awarded by a higher education institution as a
result of successful completion of an educational-professional
programme carrying 180-240 ECTS credits. Complete general
secondary education is the prerequisite for obtaining a Junior Bachelor’s
Degree. A higher education institution has the right to recognize and
transfer ECTS credits, the maximum amount of which is determined by
a standard of higher education, for the purpose of obtaining a Bachelor’s
Degree on the basis of a Junior Bachelor’s Degree or on the basis of
professional pre-higher education by each Programme Subject Areas.
Bachelor’s Degree corresponds to level 6 of the National Qualifications
Framework, the European Qualifications
Framework for lifelong learning and the first cycle of the
Framework for Qualifications of the European Higher Education Area.
8.4.3 Master
Master’s degree is an educational degree obtained at the second level
of higher education and awarded by a higher education institution
(research institution) as a result of successful completion of an
educational programme carrying 90-120 ECTS credits in case of an
educational-professional programme or 120 ECTS credits in case of an
educational-scientific programme. Bachelor’s Degree is the prerequisite
for obtaining a Master’s Degree. Master’s Degree corresponds to level 7
of the National Qualifications Framework, the European Qualifications
Framework for lifelong learning and the second cycle of the Framework
for Qualifications of the European Higher Education Area.
8.4.4 Integrated ‘continuous’ Programmes
Master's Degree in Programme Subject Areas of medicine, pharmacy
or veterinary is obtained on the basis of a complete general secondary
education or a Bachelor's Degree, a Junior Bachelor's Degree, a Junior
Specialist's qualification level in a relevant Programme Subject Area,
and is awarded by a higher education institution as a result of successful
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спецiальнiстю i присуджується закладом вищої освiти у
результатi успiшного виконання здобувачем вищої освiти
вiдповiдної освiтньої програми, обсяг якої у випадку, якщо
ступiнь магiстра медичного, фармацевтичного або ветеринарного
спрямування здобувається на основi повної загальної середньої
освiти, становить 300-360 кредитiв ЄКТС. Для здобуття
освiтнього ступеня магiстра медичного, фармацевтичного або
ветеринарного спрямування на основi освiтнього ступеня
молодшого бакалавра або на основi фахової передвищої освiти
заклад вищої освiти має право визнати та перезарахувати
кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається
стандартом вищої освiти. Ступiнь магiстра медичного,
фармацевтичного або ветеринарного спрямування вiдповiдає 7
рiвню Нацiональної рамки квалiфiкацiй Європейської рамки
квалiфiкацiй для навчання впродовж життя та другому циклу
Рамки квалiфiкацiй Європейського простору вищої освiти.
8.4.5 Доктор фiлософiї
Доктор фiлософiї – це освiтньо-науковий ступiнь, що
здобувається на третьому рiвнi вищої освiти на основi ступеня
магiстра. Ступiнь доктора фiлософiї присуджується
спецiалiзованою вченою радою закладу вищої освiти або
наукової установи в результатi успiшноrо виконання здобувачем
вищої освiти вiдповiдної освiтньо-наукової програми та
публiчноrо захисту дисертацiї у спецiалiзованiй вченiй радi.
Нормативний строк пiдготовки доктора фiлософії в аспiрантурi
(ад'юнктурi) становить чотири роки. Обсяг освiтньої складової
освiтньо-наукової програми пiдготовки доктора фiлософiї
становить 30-60 кредитiв ЄКТС. Ступiнь доктора фiлософiї
вiдповiдає 8 рiвню Нацiональної рамки квалiфiкацiй,
Європейської рамки квалiфiкацiй для навчання впродовж життя
та третьому циклу Рамки квалiфiкацiй Європейського простору
вищої освiти.
8.4.6 Доктор мистецтва
Доктор мистецтва – це освiтньо-творчий ступiнь, що
здобувається на третьому рiвнi вищої освiти на основi ступеня
магiстра. Особа має право здобувати ступiнь доктора мистецтва у
творчiй аспiрантурi. Нормативний строк пiдготовки доктора
мистецтва у творчiй аспiрантурi становить три роки. Обсяг
освiтньої складової освiтньо-творчої програми пiдготовки
доктора мистецтва становить 30-60 кредитiв ЄКТС. Ступiнь
доктора мистецтва вiдповiдає 8 рiвню Нацiональної рамки
квалiфiкацiй, Європейської рамки квалiфiкацiй для навчання
впродовж життя та третьому циклу Рамки квалiфiкацiй
Європейського простору вищої освiти.
8.5 Джерела офiцiйної iнформації
- Мiнiстерство освiти i науки України (МОН)
Офiцiйний вебсайт: www.mon.gov.ua
- Державне пiдприємство “Iнфоресурс” Мiнiстерства освiти i
науки України
Офiцiйний вебсайт: https://www.inforesurs.gov.ua/
- Державне пiдприємство “Iнформацiйно-iмiджевий центр”
Мiнiстерства освiти i науки України, що виконує функцiї
Нацiонального iнформацiйного центру академiчної мобiльностi
(ENIC Ukraine)
Офiцiйний вебсайт: http://enic.in.ua/

completion of an educational programme carrying of 300-360 ECTS
credits in case a Master's Degree in Programme Subject Areas of
medicine, pharmacy or veterinary is obtained on the basis of complete
general secondary education. A higher education institution has the right
to recognize and transfer ECTS credits, the maximum amount of which
is determined by a standard of higher education, for the purpose of
obtaining a Master's Degree in Programme Subject Areas of medicine,
pharmacy or veterinary on the basis of a Junior Bachelor’s degree or on
the basis of professional pre-higher education. Master’s Degree in
Programme Subject Areas of medicine, pharmacy or veterinary
corresponds to level 7 of the National Qualifications Framework, the
European Qualifications Framework for lifelong learning and the second
cycle of the Framework for Qualifications of the European Higher
Education Area.

У разi наявностi в додатку до диплома будьяких
розбiжностей перевагу має текст українською мовою

In case of any differences in interpretation of the information in
the diploma supplement, the Ukrainian text shall prevail.
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8.4.5 Doctor of Philosophy
Doctor of Philosophy Degree is an educational-scientific degree
obtained at the third level of higher education on the basis of Master’s
Degree. A Doctor of Philosophy degree is awarded by a specialized
Scientific Council of a higher education institution (research institution)
as a result of successful completion of an educational-scientific
programme and public defence of a dissertation at a specialized
Scientific Council. The normative term of studies for the Doctor of
Philosophy degree in postgraduate (adjunct) studies is four years. An
educational component of an educational-scientific programme of
Doctor of Philosophy carries 90-120 ECTS credits. Doctor of
Philosophy Degree corresponds to level 8 of the National Qualifications
Framework, the European Qualifications Framework for
lifelong learning and the third cycle of the Framework for
Qualifications of the European Higher Education Area.
8.4.6 Doctor of Fine Arts Doctor of Fine Arts Degree is an
educational-fine arts degree obtained at the third level of higher
education on the basis of a Master’s Degree. Doctor of Fine Arts Degree
is awarded in postgraduate studies in fine arts. The normative term of
studies for a Doctor of Fine Arts Degree in postgraduate studies in fine
arts is three years. The educational component of an educationalscientific programme of Doctor of Fine Arts 30-60 ECTS credits. A
Doctor of Fine Arts Degree corresponds to level 8 of the National
Qualifications Framework, the European
Qualifications Framework for lifelong learning and the third cycle
of the Framework for Qualifications of the European Higher Education
Area.
8.5 Sources of official information
- Ministry of Education and Science of Ukraine (MESU)
Official website: www.mon.gov.ua
- State Enterprise ‘Inforesurs’ of the Ministry of Education and
Science of Ukraine
Official website: https://www.inforesurs.gov.ua/
- State Enterprise ‘Information and Image Center’ of the Ministry of
Education and Science of Ukraine that performs the functions of a
national information center of academic mobility (ENIC Ukraine)
Official website: http://enic.in.ua/

Сторінка 9 з 10

М22 № 017959

Сторінка 10 з 10

