Основні рішення вченої ради ДВНЗ «Криворізький національний університет»,
прийняті у 2014–2015 н.р.
Протокол № 1 від 29 серпня 2014 р.
1. Стосовно кадрового забезпечення навчального процесу в університеті.
Ухвалили:
Активізувати здійснення заходів по поліпшенню якісного складу кафедр, що
забезпечують навчальний процес в університеті.
Термін: 30.06.2015.
Відповідальні: керівники структурних підрозділів.
2. Затверджено
освітньо-кваліфікаційні
програми,
освітньо-кваліфікаційні
характеристики, навчальні плани напрямів підготовки та спеціальностей у зв’язку з
проходженням акредитації відповідно до переліку.
Протокол № 2 від 30 вересня 2014 р.
1. Стосовно результатів набору студентів у 2014 році та завдання щодо забезпечення
набору студентів у 2015 році.
Ухвалили:
1. Директорам інститутів, деканам факультетів та завідувачам кафедр проаналізувати
результати прийому за кожним напрямом, розробити заходи щодо організації та проведення
прийому на ті напрями, де був низький конкурс.
Термін: до 01 грудня 2014 р.
2. Деканам:
2.1 скоординувати плани профорієнтаційної роботи на факультетах з планом роботи
центру підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення на наступний навчальний рік.
Термін: до 01 січня 2015 р.;
2.2 надіслати інформаційні листи про напрями підготовки в університеті та необхідні для
вступу сертифікати до шкіл закріплених за факультетами міських і сільських районів.
Термін: до 01 лютого 2015 р.
3. Посилити профорієнтаційну роботу всіма структурними підрозділами університету.
3.1. Звернуту увагу гірничого, електротехнічного, фізико-математичного факультетів, а
також факультету металургійних процесів та обладнання на суттєвий спад набору
першокурсників у 2014 році.
3.1. При формуванні пропозицій щодо обсягів державного замовлення на 2015 рік
враховувати ситуацію з його виконанням у попередньому році, динаміку кількості випускників
загальноосвітніх шкіл та ВНЗ І–ІІ рівня акредитації.
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр.
Термін: постійно.
2. Затверджено звіти самооналізів напрямів та спеціальностей відповідно до переліку.
3. Дозволено читання лекцій старшим викладачам, які не мають наукового ступеня
та/або вченого звання, відповідно до переліку.
4. Рекомендовано до державної реєстрації друковані засоби масової інформації:
- Альманах «Педагогічне Криворіжжя». Головний редактор доктор педагогічних наук,
доцент Дороніна Тетяна Олексіївна;
- Збірник наукових праць «Гендерна парадигма освітнього простору» Головний редактор
доктор педагогічних наук, доцент Дороніна Тетяна Олексіївна.
5. Затверджено план роботи вченої ради університету на 2014–2015 н.р.
6. Взято до відому інформацію про виконання рішень вченої ради.

Протокол № 3 від 25 листопада 2014 р.
1. Стосовно ефективності діяльності аспірантури, докторантури та спеціалізованих рад з
підготовки науково-педагогічних кадрів.
Ухвалили:
1. Підготувати нову редакцію «Положення про підготовку науково-педагогічних і
наукових кадрів у ДВНЗ «Криворізький національний університет» відповідно до Закону
України «Про вищу освіту» №1556-VІІ від 01 липня 2014 року.
Термін: до 15 червня 2015 року
Відповідальні: в.о. проректора з наукової роботи Моркун В.С., завідувач аспірантури та
докторантури Васильєва О.І.
2. Вченим радам інститутів та факультетів щорічно розглядати питання про ефективність
роботи наукових керівників (консультантів) аспірантів (докторантів); позбавляти керівників, які
не забезпечують своєчасної і якісної підготовки аспірантів (докторантів), права подальшого
здійснення наукового керівництва.
Відповідальні: в.о. проректора з наукової роботи Моркун В.С., директори інститутів,
декани.
3. Задля забезпечення відкритості інформації про роботу спеціалізованих вчених рад
університету створити на офіційному сайті сторінки відповідних спеціалізованих вчених рад, на
яких розміщувати актуальну інформації про їх діяльність, оголошення про захисти дисертацій,
надати доступ до електронних варіантів авторефератів.
Термін: постійно
Відповідальні: в.о. проректора з наукової роботи Моркун В.С., голови спеціалізованих
вчених рад, начальник ІОЦ Соломенний О.В.
4. Затвердити звіти спеціалізованих вчених рад.
2. Затверджено «Правила прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет у
2015 році».
3. Схвалено нову редакцію «Положення про призначення і виплату іменних стипендій
вченої ради ДВНЗ «Криворізький національний університет».
4. Затверджено:
4.1. Зіти самооналізів спеціальностей відповідно до переліку;
4.2. По Політехнічному коледжу у зв’язку із закінченням дії сертифікату на право
здійснення освітньої діяльності у 2015 році та необхідністю проведення чергової
акредитаційної експертизи:
- засоби діагностики рівня якості освіти молодшого спеціаліста;
- звіт про діяльність Політехнічного коледжу за міжакредитаційний період (2010–2014
роки);
- акредитаційну справу за напрямом 0507 «Електротехніка та електромеханіка» зі
спеціальності 5.05070103 «Електропостачання».
4.3. По Автотранспортному технікуму:
- стандарт вищого навчального закладу «Засоби діагностики рівня якості вищої освіти»
спеціальності 5.05070205 «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і
тракторів»;
- концепцію діяльності підготовки фахівців спеціальностей відповідно до переліку;
- справу щодо ліцензування діяльності з надання освітньої послуги підготовки до вступу
у вищі навчальні заклади громадян України.
4.4. Засоби діагностики вищої освіти за спеціальностями 5.01010101 «Дошкільна освіта»,
5.01010201 «Початкова освіта» Жовтоводського педагогічного училища.
Протокол № 4 від 24 грудня 2014 р.
Щодо реорганізації ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Ухвалили:

1. Затвердити протоколи лічильної комісії.
2. Схвалити рішення трудового колективу ДВНЗ «Криворізький національний
університет» від 19 грудня 2014 року щодо реорганізації за поданням в.о. ректора:
2.1. Реорганізувати Криворізький економічний інститут шляхом перетворення
фінансово-кредитного факультету на інженерно-економічний факультет, а саме:
- виділення кафедри фінансів, податків та страхової справи зі складу фінансовокредитного факультету та приєднання її до складу обліково-економічного факультету;
- виділення кафедри банківської справи зі складу фінансово-кредитного факультету та
приєднання її до складу обліково-економічного факультету;
- виділення кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничометалургійного комплексу зі складу обліково-економічного факультету та приєднання її до
складу інженерно-економічного факультету;
- виділення кафедри економіки, організації та управління підприємствами зі складу
факультету економіки підприємництва та права і приєднання її до складу інженерноекономічного факультету;
- виділення кафедри менеджменту і адміністрування зі складу факультету менеджменту
та міжнародної економіки та приєднання її до складу інженерно-економічного факультету.
2.2. Затвердити структуру інженерно-економічного факультету:
- кафедра обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничометалургійного комплексу;
- кафедра економіки, організації та управління підприємствами;
- кафедра менеджменту і адміністрування;
- кафедра фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку.
2.3. Включити
інженерно-економічний
факультет
до
переліку
факультетів
загальноуніверситетського підпорядкування.
2.4. Виділити кафедру інформатики та прикладного програмного забезпечення зі складу
факультету інформаційних технологій загальноуніверситетського підпорядкування та
приєднати її до складу обліково-економічного факультету Криворізького економічного
інституту.
2.5. Створити у структурі Криворізького економічного інституту відділ перепідготовки
та післядипломної освіти.
2.6. Реорганізувати Криворізький металургійний інститут шляхом виділення з його
складу факультету рудопідготовки та обробки металів і включення його до переліку
факультетів загальноуніверситетського підпорядкування.
3. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України, Дніпропетровською обласною
державною адміністрацією про порушення перед Кабінетом Міністрів України питання щодо
реорганізації університету шляхом:
- виділу з його структури:
3.1. Криворізького педагогічного інституту (разом із відокремленими структурними
підрозділами університету – Жовтоводським педагогічним училищем, Нікопольським
педагогічним училищем, санаторієм-профілакторієм Криворізького педагогічного інституту) та
відновлення Криворізького державного педагогічного університету як самостійного державного
вищого навчального закладу.
3.2. Криворізького економічного інституту та приєднання його до ДВНЗ «Київський
національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» у якості відокремленого
структурного підрозділу.
3.3. Криворізького металургійного інституту та приєднання його до Національної
металургійної академії України (м. Дніпропетровськ) у якості відокремленого структурного
підрозділу;
- надання Науково-дослідному гірничорудному інституту, Науково-дослідному
інституту безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості ДВНЗ
«Криворізький національний університет» статусу відокремлених структурних підрозділів
університету.

Протокол № 6 від 27 січня 2015 р.
1. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності університету за 2014 рік
схвалено.
2. Затверджено:
- звіти самоаналізів спеціальностей відповідно до переліку;
- освітньо-кваліфікаційну характеристику (перепідготовка спеціаліста) (варіативна
частина) та засобів діагностики якості вищої освіти (у т.ч. варіативної частини) спеціаліста
(перепідготовка) зі спеціальності 7.030601 «Менеджмент організацій і адміністрування (за
видами економічної діяльності)»;
- освітньо-професійну програму, освітньо-кваліфікаційні характеристики та навчальні
плани напрямів підготовки та спеціальностей у зв’язку з проходженням акредитації та
ліцензування відповідно до переліку;
- Порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ «Криворізький національний
університет»;
- Положення про факультет, кафедру.
3. Внесено доповнення до переліку платних послуг, які можуть надаватися ДВНЗ «КНУ»
щодо послуг: видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково-методичних,
наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газети, часописи,
альманахи тощо), друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на носії).
Схвалено тарифи на копіювання та друк документів (обсягом більше 10 сторінок), які
містять публічну інформацію.
Схвалено порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитами на інформацію, яка надійшла до університету.
Протокол № 7 від 24 лютого 2015 р.
1. Щодо підсумків науково-дослідної роботи університету за 2014 рік та напрямки і
завдання наукової діяльності на 2015 рік.
Ухвалили:
1. На засіданнях вчених рад структурних підрозділів університету розглянути заходи
щодо активізації науково-дослідної роботи та інтеграції наукової діяльності і навчального
процесу.
Термін: до 15.04.2015.
Відповідальні: в.о. проректора з наукової роботи Моркун В.С.,керівники структурних
підрозділів.
2. Провести у травні 2015 р. традиційну міжнародну науково-технічну конференцію
«Сталий розвиток промисловості та суспільства» та видати до її початку збірник тез доповідей і
наукові періодичні видання університету.
Термін: до 15.05.2015.
Відповідальні: в.о. проректора з наукової роботи Моркун В.С., заст. нач. НДЧ Кривенко
Ю.Ю.
3. Здійснити підготовку експонатів, виконаних за результатами НДР, для експозиції на
виставках впродовж 2015 р.
Термін: до 20.05.2015
Відповідальні: в.о. проректора з наукової роботи Моркун В.С., заст. нач. НДЧ Кривенко
Ю.Ю.
4. Подати не менш 3-х заявок на конкурс спільних українсько-французьких науководослідних проектів для реалізації у 2015-2016 рр.
Термін: до 20.03.2015.
Відповідальні: в.о. проректора з наукової роботи Моркун В.С., завідувачі кафедр.
2. Затверджено:
- концепцію освітньої діяльності
спеціальностей відповідно до переліку.

Політехнічного

коледжу

ДВНЗ

«КНУ»

зі

- Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Криворізький національний
університет».
Протокол № 8 від 31 березня 2015 р.
1. Щодо стану та підсумків міжнародної діяльності університету за 2014 рік і
перспективи її розвитку.
Ухвалили:
1. Доповідь проректора з науково-педагогічної роботи Шрамка Я.В. «Про стан та
підсумки міжнародної діяльності університету за 2014 році і перспективи її розвитку», взяти до
відома.
2. Задля розвитку міжнародної співпраці збільшувати кількість міжнародних договорів,
партнерських зв’язків, підвищувати їх ефективність. Продовжувати спрямовувати діяльність
факультетів, кафедр та викладачів на організацію та входження до міжнародних проектів,
отримання міжнародних грантів. Налагоджувати й активно підтримувати постійні робочі
контакти з іноземними посольствами, представництвами міжнародних організацій.
Відповідальні: проректори Шрамко Я.В., Моркун В.С., начальник ВМЗ Кругленко Л.В,.
директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр.
Термін: постійно.
3. Сприяти академічним обмінам студентів із зарубіжними університетами, залучати
іноземних студентів на навчання до ДВНЗ «КНУ». Випусковим кафедрам поновити роботу
щодо залучення іноземних студентів, стажистів до навчання в аспірантурі.
Відповідальні: проректори Шрамко Я.В., Моркун В.С., директори інститутів, декани
факультетів, завідувачі кафедр.
Термін: постійно.
4. Іноземних студентів університету залучати до міжнародного співробітництва, що
передбачає зокрема виїзд за межі міста та України, виключно за узгодженням із відділом
міжнародних зв'язків.
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів, начальник ВМЗ
Кругленко Л.В.
Термін: постійно.
5. Задля активізації міжнародної співпраці кафедрам університету розробити дієві заходи
спрямовані на підвищення рівня іншомовної підготовки науковців. Призначити з числа
науковців кафедр відповідальних за міжнародну діяльність, які будуть інформувати про
відкриті конкурси щодо участі у Еразмус +, Горизонт 2020, інших грантових програмах,
створювати робочі групи для підготовки проектних пропозицій.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін: до 01.06.2015.
2. Затверджено:
- Зразки дипломів бакалавра, спеціаліста і магістра, що видаються випускникам.
- Зміни до «Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Криворізький
національний університет».
- Скориговані норми часу для планування й обліку навчальної роботи науковопедагогічних працівників (відповідно до наказу № 176 від 30.03.2012).
- Рекомендації по складанню нових навчальних планів підготовки фахівців за ОКР
«бакалавр», «спеціаліст», «магістр».
- «Положення про підвищення кваліфікації у ДВНЗ «Криворізький національний
університет».
- «Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у
ДВНЗ «Криворізький національний університет».
- «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ
«Криворізький національний університет».
- «Положення про ректорат Державного вищого навчального закладу «Криворізький
національний університет».

- «Положення про деканат Державного вищого навчального закладу «Криворізький
національний університет».
- По Автотранспортному коледжу стандарт вищого навчального закладу «Засоби
діагностики рівня якості вищої освіти» спеціальності 5.05070205 «Обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і тракторів»; концепцію освітньої діяльності підготовки
фахівців спеціальностей відповідно до переліку, наведеного у службовій записці, концепцію
діяльності підготовки громадян щодо вступу у вищі навчальні заклади.
- Концепцію діяльності Індустріального коледжу ДВНЗ «Криворізький національний
університет» щодо підготовки громадян України щодо вступу у вищі навчальні заклади.
Протокол № 9 від 21 квітня 2015 р.
1. Ухвалено:
1. Внести до Статуту Державного вищого навчального закладу «Криворізький
національний університет» такі зміни:
1.1. Пункт 1.10.7. викласти в такій редакції:
«1.10.7. До складу Університету як відокремлені структурні підрозділи, які діють на
підставі відповідних положень, затверджених у встановленому порядку, входять:
1) санаторій-профілакторій загальноуніверситетського підпорядкування на 50 місць;
2) санаторій-профілакторій Криворізького педагогічного інституту на 50 місць.
3) Вищі навчальні заклади, а саме:
- Гірничо-електромеханічний коледж;
- Гірничий коледж;
- Автотранспортний коледж;
- Індустріальний коледж;
- Інгулецький коледж;
- Політехнічний коледж;
- Жовтоводське педагогічне училище;
- Нікопольське педагогічне училище.»
1.2. Пункт 1.10.3 викласти в такій редакції:
«Факультети загальноуніверситетського підпорядкування:
- гірничий факультет;
- геолого-екологічний факультет;
- факультет інформаційних технологій;
- механіко-машинобудівний факультет;
- будівельний факультет;
- електротехнічний факультет;
- транспортний факультет;
- факультет економіки та управління бізнесом;
- факультет рудопідготовки та обробки металів.»
2. Здійснити подання на конференцію трудового колективу зміни до Статуту Державного
вищого навчального закладу «Криворізький національний університет».
2. Затверджено:
- нові навчальні плани розроблені випусковими кафедрами, відповідно до Закону
України «Про вищу освіту» та листа МОНУ № 01/09-126 від 13.03.2015 «Щодо особливостей
організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/16 н.р.», листа МОНУ
№ 14/3-120 від 11.03.2015 «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін» для набору з
2015 року та решти років усіх напрямів підготовки та спеціальностей згідно з діючою
ліцензією;
- справу щодо акредитації діяльності з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти
спеціальності 5.05070205 «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і
тракторів»;
- справу щодо ліцензування діяльності з надання освітньої послуги з напряму підготовки
6.030510 «Товарознавство та торговельне підприємництво» денної форми навчання з

ліцензованим обсягом 25 осіб за рахунок перерозподілу ліцензованого обсягу підготовки
бакалаврів з напряму 6.030507 «Маркетинг»;
- справу щодо ліцензування освітньої послуги з підготовки бакалаврів заочної форми
навчання з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» з ліцензованим обсягом 50 осіб та
післядипломної форми навчання за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» з ліцензованим
обсягом 25 осіб;
- справу щодо акредитації діяльності з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти
спеціальності 8.06010104 «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів»,
враховуючи перерозподіл ліцензованого обсягу з підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня «магістр» за рахунок ліцензованого обсягу з підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з ліцензованим обсягом освітньої послуги 25 осіб
денної та 25 осіб заочної форм навчання;
- Положення про вчену раду факультету загальноуніверситетського підпорядкування
Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет».
Протокол № 10 від 26 травня 2015 р.
1. Щодо виховної роботи зі студентами університету та діяльності студентського
самоврядування в університеті.
Ухвалили:
1. Обговорити положення і завдання Концепції національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на конференціях (круглих столах, семінарах).
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та навчально-виховної роботи,
директори інститутів. Термін: вересень-жовтень 2015 року.
2. Розробити заходи з реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та
молоді в університеті.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та навчально-виховної роботи,
директори інститутів. Термін: вересень-жовтень 2015 року.
3. Сприяти ширшому залученню органів студентського самоврядування до обговорення і
вирішення питань удосконалення освітнього процесу та науково-дослідної роботи студентів.
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів. Термін: постійно.
4. Узагальнити досвід проведення прямих таємних виборів студентського самоврядування
і затвердити його у Порядку здійснення прямих таємних виборів як складової Положення про
студентське самоврядування.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та навчально-виховної роботи,
студентська рада університету. Термін: 1 жовтня 2015 року.
5. Організувати
роботу
університетського
семінару
лідерів
студентського
самоврядування.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та навчально-виховної роботи,
студентська рада університету. Термін:2015-2016 навчальний рік.
6. Вивчити питання доцільності переведення голів студентських рад на навчання за
індивідуальним графіком та прийняти відповідні рішення.
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів. Термін: до 1 вересня 2015
року.
7. Укласти угоди щодо забезпечення належних умов для діяльності органів студентського
самоврядування.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та навчально-виховної роботи,
директори інститутів, студентські ради інститутів. Термін: до 1 жовтня 2015 року.
2. Затверджено:
2.1. Концепцію освітньої діяльності з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти
Гірничого коледжу ДВНЗ «Криворізький національний університет» зі спеціальностей:
5.03050401 Економіка підприємства;
5.05030101 Відкрита розробка корисних копалин;
5.05030102 Підземна розробка корисних копалин;

5.05030103 Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв;
5.05030104 Шахтне і підземне будівництво;
5.05030105 Маркшейдерська справа;
5.05080201 Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів
електричної техніки;
5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд.
2.2.
- Положення про підготовку та видання навчально-методичного забезпечення освітнього
процесу в ДВНЗ «Криворізький національний університет».
- Положення про організацію та проведення практики студентів у ДВНЗ «Криворізький
національний університет».
- Положення про організацію виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи
студентів в ДВНЗ «Криворізький національний університет».
- Положення про проведення ректорського, директорського та деканського контролю
знань студентів у ДВНЗ «Криворізький національний університет».
- Положення про надання платних освітніх та інших послуг, які можуть надаватися
Державним вищим навчальним закладом «Криворізький національний університет».
- зміни до «Положення про обрання за конкурсом і прийняття на роботу науковопедагогічних працівників у ДВНЗ «Криворізький національний університет IV рівня
акредитації» у запропонованій редакції.
Протокол № 11 від 26 червня 2015 р.
1. Інформацію про стан та плани підготовки матеріально-технічної бази до нового
навчального року.
1. Взяти до відома.
2. Підготувати до 1 вересня 2015 року:
2.1) Корпуси та аудиторії університету.
Відповідальні: Бондарець А.О., Бережний С.В.
2.2) Гуртожитки.
Відповідальні Бережний С.В., Дьяконова І.А.
2.3) Університет до опалювального сезону з отриманням паспортів готовності.
Відповідальні: Бережний С.В., керівники господарських служб структурних підрозділів
університету.
2. Затверджено у запропонованій редакції зміни до Правил прийому до ДВНЗ
«Криворізький національний університет» у 2015 році згідно з наказом Міністерства освіти і
науки України від 11.06.2015 №615, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 19.06.2015 за
№731/257176 та на виконання Закону України від 23 квітня 2015 року №367-УІІІ «Про внесення
змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо вдосконалення прийому на навчання та
розміщення державного замовлення».
3. Відкрито спеціалізації:
- на кафедрі інформатики, автоматики та систем управління «Комп’ютеризовані системи
управління та автоматика. Мехатронік»;
- на кафедрі автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті
на базі спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» в розрізі
ліцензії цієї ж спеціальності за ОКР «спеціаліст», «магістр» 7.05070204, 8.05070204
«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод усіх форм навчання» з галузі знань
«Електротехніка та електромеханіка»:
- «Автоматизація та електропривод гірничо-металургійного виробництва»;
- «Автоматизований електропривод промислових та житлово-комунальних споруд».
4. Затверджено основні платні освітні послуги ДВНЗ «КНУ» за освітньокваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр», «спеціаліст» для вступників 2015 року.

