
                                                              УКРАЇНА 
 

М І Н І С Т Е Р С Т В О  О С В І Т И  І  Н А У К И  У К Р А Ї Н И  
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 
                                                       В И Т Я Г   З   Н А К А З У 
30.06.2022                                                    м. Чернігів                                        № 219/ВС 
Про введення в дію  
рішень Вченої ради  
 

Відповідно до частини шостої ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», Статуту 
Національного університету «Чернігівська політехніка» та Положення про Вчену раду 
Національного університету «Чернігівська політехніка», Положення про підготовку здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі НУ 
«Чернігівська політехніка», затвердженого Вченою радою 31.08.2020, протокол №6, та 
Рекомендацій щодо організації та проведення науково-педагогічної практики здобувачів вищої 
освіти третього освітньо-наукового ступеня доктора філософії в НУ «Чернігівська політехніка», 
затверджених Вченою радою 30.11.2021, протокол № 11 
 
Н А К А З У Ю: 

 
1. Ввести в дію рішення Вченої ради Національного університету «Чернігівська 

політехніка», ухвалені на засіданні 30 червня 2022 року, протокол №5: 
1.3 Внести зміни до освітньо-наукових програм та навчальних планів третього 

освітньо-наукового рівня вищої освіти: 
ОНП «Економіка», спеціальність 051 (затв. Вченою радою 28.03.2016, протокол №3, затв. 

Вченою радою 20.05.2020 р., протокол №4);  
ОНП «Комп’ютерні науки», спец. 122 (затв. Вченою радою 20.05.2020 р., протокол №4); 
ОНП « Фінанси, банківська справа та страхування», спец. 072 (затв. Вченою радою 28.03.2016, 

протокол №3); ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування», спец. 072 (затв. Вченою радою  
20.05.2020 р., протокол №4) 

ОНП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спец. 141 (затв. Вченою радою  
20.05.2020 р., протокол №4, зі змінами,  затв. 22.02.2021, протокол  №2); 

ОНП «Публічне управління та адміністрування», спец. 281 (затв. Вченою радою 28.03.2016, 
протокол №3, затв. Вченою радою 31.08.2021 р.), протокол №7. 

ОНП 073 Менеджмент (затв. Вченою радою 28.03.2016, протокол №3, затв. Вченою радою 
02.10.2019, протокол №  8), а  саме: 

1) у 2 розділі ОНП «Перелік компонент освітньо-наукової програми та їх логічна 
послідовність» та у  навчальних планах у розділі 5.3 Практична підготовка, змінити назву 
практичної підготовки з «Навчально-педагогічна практика» на назву «Науково-педагогічна 
практика». 

2) обсяг годин на практичну підготовку, який у навчальних планах очної форми навчання 
був розподілений на аудиторну (лабораторну)  роботу - 30 год., на самостійну роботу – 60 год. 
віднести  до самостійної роботи  - 90 год. 

та у навчальних планах заочної форми навчання був розподілений на аудиторну 
(лабораторну) роботу - 8 год., на самостійну роботу – 82 год. віднести до самостійної роботи - 90 
год. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з наукової роботи 
Маргасову В.Г. 
Підстава: рішення Вченої ради університету від 30.06.2022, протокол № 5. 
 
Ректор          О.О. Новомлинець 
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