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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 №43/ВС від 26.04.2022 
 

Відповідно Закону України «Про вищу освіту», Порядку розробки, 
затвердження, моніторингу та закриття освітніх програм у Національному університеті 
«Чернігівська політехніка», затвердженого вченою радою 31.08.2020, протокол №6, та 
введеного в дію наказом ректора від 31.08.2020 №26 та наказу МОН України від 
13.01.2022 № 26 «Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти» 
 
Н А К А З У Ю: 
 

7. Починаючи з 01 вересня 2022 року, згідно з наказом МОН України від 
13.01.2022 № 26 «Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти»  

7.1 Внести зміни до ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія 
галузі знань 22 Охорона здоров’я, затверджену Вченою радою 25.03.2019, протокол 
№3 та введену в дію наказом від 25.03.2019 №37, та в ОПП «Фізична терапія, 
ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 
Фізична терапія, ерготерапія галузі знань 22 Охорона здоров’я, затверджену Вченою 
радою 25.03.2019, протокол №3 та введену в дію наказом від 25.03.2019 №37, зі 
змінами в редакції, затвердженій Вченою радою 22.02.2021 протокол №2, наказ від 
22.02.2021 №41, а саме: 

внести зміни у розділ 3 Форма атестації здобувачів вищої освіти шляхом 
викладення його у новій редакції: «Атестація здійснюється у формі єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту або атестаційного іспиту у разі не проведення 
ЄДКІ» 

(абзац другий пункту 7.1 наказу в редакції відповідно до наказу ректора від 
27.12.2022 № 1066/ВС та рішення вченої ради від 27.12.2022, протокол №9). 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит передбачає оцінювання досягнень 
результатів навчання, визначених стандартом та освітньою програмою. 

Атестація завершується видачею документу визначеного зразка про 
присудження здобувачу вищої освіти ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації 
«бакалавр фізичної терапії, ерготерапії». 

внести зміни до навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти 
освітнього ступеня бакалавр спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія: 

- затвердженого Вченою радою від 25.03.2019, протокол №3, шляхом заміни 
форм атестації з кваліфікаційного комплексного іспиту з фаху та кваліфікаційного 
тестового державного іспиту «Крок» на єдиний державний кваліфікаційний іспит; 

- затвердженого Вченою радою від 25.03.2019, протокол №3 зі змінами в 
редакції, затве рдженій Вченою радою від 22.02.2021, протокол №2 та введеній у 
дію наказом ректора від 22.02.2021 №41 шляхом заміни форм атестації з 
атестаційного іспиту (професійно-орієнтованого іспиту) та кваліфікаційного 
тестового державного іспиту «Крок» на єдиний державний кваліфікаційний іспит. 

 



7.2  Внести зміни до освітньо-професійної програми «Правоохоронна 
діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 262 
Правоохоронна діяльність галузі знань 26 Цивільна безпека, затверджену Вченою 
радою 25.05.2020, протокол №4 та введену в дію наказом 26.05.2020 №87, та в ОПП 
«Правоохоронна діяльність» першого (бакалаврського) рівня спеціальності 262 
Правоохоронна діяльність галузі знань 26 Цивільна безпека, затверджену Вченою 
радою 25.05.2020, протокол №4 та введену в дію наказом 26.05.2020 №87, зі 
змінами в редакції, затвердженій Вченою радою 28.12.2021, протокол №13, наказ від 
28.12.2021 №252, а саме:  

внести зміни у розділ 3 Форма атестації здобувачів вищої освіти шляхом 
викладення його у новій редакції: «Атестація здійснюється у формі єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту. 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит передбачає оцінювання досягнень 
результатів навчання, визначених стандартом та освітньою програмою. 

Атестація завершується видачею документу встановленого зразка про 
присудження випускнику ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації «бакалавр 
правоохоронної діяльності». 

Атестація здійснюється відкрито та публічно». 
внести зміни до навчальних планів денної та заочної форм навчання 

підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр спеціальності 262 
Правоохоронна діяльність: 

- затверджених Вченою радою від 25.05.2020, протокол №4, шляхом 
заміни форми атестації з атестаційного іспиту на єдиний державний 
кваліфікаційний іспит; 

- затверджених Вченою радою від 25.05.2020, протокол №4, зі змінами в 
редакції, затвердженій Вченою радою від 28.12.2021, протокол №13 та введений у 
дію наказом ректора від 28.12.2021 №252 шляхом заміни форми атестації з 
атестаційного іспиту на єдиний державний кваліфікаційний іспит. 

7.3 Внести зміни до освітньо-професійної програми «Автомобільний 
транспорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 274 
Автомобільний транспорт галузі знань 27 Транспорт, затвердженої Вченою радою 
27.08.2019, протокол №7, та введеної в дію наказом ректора 27.08.2019 №94, а 
саме:  

внести зміни у розділ 3 Форма атестації здобувачів вищої освіти: 
- шляхом викладення у новій редакції графи «Форми атестації здобувачів 
вищої освіти»: «Атестація здійснюється у формі єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту та публічного захисту кваліфікаційної роботи»; 
- шляхом викладення у новій редакції графи «Вимоги до кваліфікаційної 

роботи»: «Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складних 
спеціалізованих задач та практичних проблем у  сфері автомобільного транспорту 
відповідно до спеціалізації. 

 Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, 
фабрикації, фальсифікації. 

 Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті 
університету чи сайті кафедри, або у репозитарії  Наукової бібліотеки НУ 
«Чернігівська політехніка»». 

- додати графу «Вимоги до єдиного державного кваліфікаційного іспиту»:  
«Єдиний державний кваліфікаційний іспит передбачає оцінювання досягнень 
результатів навчання, визначених стандартом та цією освітньою програмою». 



Внести зміни до навчальних планів денної та заочної форм навчання 
підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр спеціальності 274 
Автомобільний транспорт: 

 - затвердженого Вченою радою від 30.05.2016, протокол № 5 (заочна форма 
навчання); 

- затвердженого Вченою радою від 27.08.2019, протокол № 7; 
 а саме: збільшити кількість тижнів Атестації шляхом зменшення на 1 тиждень 
Теоретичного навчання; 
Розділ IV.  АТЕСТАЦІЯ викласти в новій редакції 

- в стовпчику «Форма атестації» прописати: Єдиний державний 
кваліфікаційний іспит, Кваліфікаційна робота. 

7.4 Внести зміни до освітньо-професійної програми «Автомобільний 
транспорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 274 
Автомобільний транспорт галузі знань 27 Транспорт, затвердженої Вченою радою 
25.01.2021, протокол №1, та введеної в дію наказом ректора 25.01.2021 №18, а саме: 

внести зміни у п. 10 Форма атестації здобувачів вищої освіти: 
- шляхом викладення у новій редакції графи «Форми атестації здобувачів 

вищої освіти»: «Атестація здійснюється у формі єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту та публічного захисту кваліфікаційної роботи»; 

- шляхом викладення його у новій редакції графи «Вимоги до кваліфікаційної 
роботи»: «Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складних 
спеціалізованих задач та практичних проблем у  сфері автомобільного транспорту 
відповідно до спеціалізації. 

 Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, 
фабрикації, фальсифікації. 

 Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті 
університету чи сайті кафедри, або у репозитарії Наукової бібліотеки НУ 
«Чернігівська політехніка»». 

- додати графу «Вимоги до єдиного державного кваліфікаційного іспиту»:  
«Єдиний державний кваліфікаційний іспит передбачає оцінювання досягнень 
результатів навчання, визначених стандартом та цією освітньою програмою». 

Внести зміни до навчальних планів денної та заочної форм навчання 
підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр спеціальності 274 
Автомобільний транспорт, затверджених Вченою радою від 25.01.2021, протокол 
№ 1, а саме: збільшити кількість тижнів Атестації шляхом зменшення на 1 
тиждень Теоретичного навчання; 
Розділ IV.  АТЕСТАЦІЯ викласти в новій редакції 
- в стовпчику «Форма атестації» прописати: Єдиний державний кваліфікаційний 
іспит, Кваліфікаційна робота. 
Підстава: рішення Вченої ради університету від 26.04.2022, протокол № 3. 
 
 
Ректор         О.О. Новомлинець 
 
 
Вірно: 
методист вищої категорії  
навчального відділу       В.В. Василенко 
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