
 

НАКАЗ 

 

м. Київ 

 

«17» листопада 2020 року        № 193 

 

Про затвердження змінених 

згідно стандартів вищої освіти 

освітньо-професійних програм 

та навчальних планів  

на 2020-2021 н.р. та з метою  

ліцензування 

 

У зв’язку із затвердженням стандартів вищої освіти Міністерством освіти 

і науки України в серпні 2020 року, після затвердження освітньо-професійних 

програм університету на 2020/2021 н.р., відповідно до Статті 10 Закону України 

«Про вищу освіту», а також новорозробленої для ліцензування спеціальності 

125 «Кібербезпека» у сфері фахової передвищої освіти рівня «фаховий 

молодший бакалавр» та на виконання рішення Вченої ради від 29.10.2020 р. 

(протокол № 7) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити та ввести в дію з моменту підписання наказу освітньо-

професійні програми та навчальні плани на 2020-2021 н.р., що змінені 

відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України стандартів 

вищої освіти: 

081 Право другого (магістерського) рівня вищої освіти,  

161 Хімічні технології та інженерія другого (магістерського) рівня вищої 

освіти,  

281 Публічне управління та адміністрування другого (магістерського) 

рівня вищої освіти,  

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,  

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

2. Затвердити та ввести в дію з моменту підписання наказу освітньо-

професійну програму та навчальний план спеціальності 125 «Кібербезпека» у 

сфері фахової передвищої освіти рівня «фаховий молодший бакалавр», що 

подається на ліцензування. 

Відкритий  

міжнародний  УНІВЕРСИТЕТ 

розвитку людини "УКРАЇНА" 
 

Open  

International  UNIVERSITY  

of Human Development "UKRAINE" 



 

3. Директорам Інженерно-технологічного інституту, Інституту економіки 

та менеджменту, Інституту права та суспільних відносин оновити робочі 

навчальні плани відповідно до оновлених навчальних планів та освітньо-

професійних програм на 2020-2021 н.р. до 20.11.2020 року. 

4. Керівникам територіально відокремлених структурних підрозділів 

використовувати при організації освітнього процесу здобувачів вищої освіти, 

що вступили до університету у 2020 році, змінені навчальні плани та освітньо-

професійні програми. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчально-

виховної роботи Коляду О. П. 

 

 

Президент  

 

  

 

П. М. Таланчук 



Погоджено: 

 

Проректор з навчально-виховної роботи     О. П. Коляда  

 


