
Бакалавр - це освітній ступінь (ОС), що здобувається на першому 

рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у 

результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-

професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг 

освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі 

ступеня молодшого бакалавра (ОКР молодшого спеціаліста) визначається 

вищим навчальним закладом. 

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї 

повної загальної середньої освіти. 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає сьомому рівню 

Національної рамки кваліфікацій (постанова Кабінету Міністрів України від 

23.22.2011р. №1341) і передбачає здобуття особою теоретичних знань та 

практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних 

обов’язків за обраною спеціальністю. 

 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог 

Спеціалізовані 

концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання 

та/або професійної 

діяльності на рівні 

новітніх досягнень, 

які є основою для 

оригінального 

мислення та 

інноваційної 

діяльності, зокрема в 

контексті 

дослідницької роботи 

розв’язання 

складних 

задач і 

проблем, що 

потребує 

оновлення та 

інтеграції 

знань, часто в 

умовах 

неповної/нед

остатньої 

інформації та 

суперечливих 

вимог 

зрозуміле і 

недвозначне 

донесення 

власних 

висновків, а 

також знань 

та пояснень, 

що їх 

обґрунтовую

ть, до 

фахівців і 

нефахівців, 

зокрема до 

осіб, які 

навчаються 

прийняття рішень у 

складних і 

непередбачуваних умовах, 

що потребує застосування 

нових підходів та 

прогнозування 

Критичне 

осмислення проблем 

у навчанні та/або 

професійній 

діяльності та на межі 

предметних галузей 

провадження 

дослідницько

ї та/або 

інноваційної 

діяльності 

використання 

іноземних 

мов у 

професійній 

діяльності 

відповідальність за розвиток 

професійного знання і 

практик, оцінку 

стратегічного розвитку 

команди 

здатність до подальшого 

навчання, яке значною 

мірою є автономним та 

самостійним 

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра забезпечує 

здобуття вищої освіти за спеціальністю та відповідної кваліфікації. 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра - система освітніх 

компонентів на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти в межах 



спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 

навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну 

послідовність їх вивчення, кількість кредитів Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС), необхідних для 

виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання 

(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач освітнього ступеня 

бакалавра. 

Особи, які успішно виконали програму підготовки бакалаврів та 

пройшли атестацію, одержують документи зразку про здобуття вищої освіти 

за відповідною спеціальністю та кваліфікації бакалавра. 

Підготовка бакалаврів здійснюється на факультетах Таврійського 

державного агротехнологічного університету: 

 

Назва спеціальності 
Шифр 

спеціальності 
Кваліфікація 

Механіко-технологічний факультет 

Агроінженерія 208 Бакалавр інженер-механік 

Енергетичний факультет 

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
141 

Молодший інженер-

електрик 

Факультет агротехнологій та екології 

Екологія 101 Бакалавр з екології 

Геодезія та землеустрій 193 
Бакалавр з геодезії та 

землеустрою 

Лісове господарство 205 
Фахівець з 

мисливствознавства 

Харчові технології 181 
Бакалавр з харчових 

технологій 

Готельно-ресторанна справа 241 
Бакалавр з готельно-

ресторанної справи 

Агрономія 201 Бакалавр з агрономії 

Садівництво та виноградарство 203 
Бакалавр з садівництва та 

виноградарства 

Цивільна безпека 263 
Бакалавр з цивільної 

безпеки 

Факультет інженерії та комп’ютерних технологій 

Комп’ютерні науки 122 
Бакалавр з комп’ютерних 

наук 

Галузеве машинобудування 133 
Бакалавр з галузевого 

машинобудування 

Факультет економіки та бізнесу 

Підприємництво торгівля та біржова 

діяльність 
076 

Бакалавр з підприємництва 

торгівлі та біржової 

діяльності 

Економіка 051 Бакалавр з економіки 

Облік і оподаткування 071 
Бакалавр з обліку і 

оподаткування 

Фінанси банківська справа та 

страхування 
072 

Бакалавр з банківської 

справи та страхування 



Менеджмент 073 Бакалавр з менеджменту 

Маркетинг 075 Бакалавр з маркетингу 

Публічне управління та 

адміністрування 
281 

Бакалавр з публічного 

управління та 

адміністрування 

Туризм 242 Бакалавр з туризму 

 


