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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Н А К А З

7^77 м. Чернігів № 7$7
Про затвердження та
внесення змін до ОПП та
НП підготовки здобувачів
вищої освіти

Відповідно до Законів України «Про освіту», «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

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити навчальний план підготовки здобувачів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання ОПП
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», затвердженої Вченою
радою 27.08.2019, протокол №7, та введених в дію наказом ректора від
27.08.2019 №94.

2. Внести зміни до освітньо-професійної програми «Управління і
адміністрування у сфері охорони здоров’я» та відповідних навчальних планів
підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр спеціальності
073 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання, затверджених у 2017
році шляхом викладення їх в новій редакції.

3. Затвердити освітньо-професійну програму «Технології
машинобудування» та відповідні їй навчальні плани за спеціальністю
131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія» другого
(магістерського) рівня вищої освіти у зв’язку з введенням у дію стандарту
вищої освіти за спеціальністю 131 Прикладна механіка для другого
(магістерського) рівня вищої освіти (наказ МОН №742 від 30.06.21) та на
підставі рішення кафедри технологій машинобудування і деревообробки від
27.08.2021 р. (протокол №1).

4. Затвердити освітньо-професійну програму «Технології та
устаткування зварювання» та відповідні їй навчальні плани за спеціальністю



131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія» другого
(магістерського) рівня вищої освіти у зв’язку з введенням у дію стандарту
вищої освіти за спеціальністю 131 Прикладна механіка для другого
(магістерського) рівня вищої освіти (наказ МОН №742 від 30.06.21) та на
підставі рішення кафедри технологій зварювання та будівництва від 27.08.2021
р. (протокол №1).

5. Внести зміни до освітньо-професійної програми «Інженерія
програмного забезпечення» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та відповідного
навчального плану, підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня
«бакалавр», затверджених Вченою радою 25.03.2019, протокол №3, та введених
в дію наказом ректора від 25.03.2019 № 37 з урахуванням рекомендацій
стейкхолдерів та експертів Національного агентства забезпечення якості вищої
освіти та рішення кафедри інформаційних технологій і програмної інженерії від
25 червня 2021 року (протокол №11), а саме:

-  уточнити мету освітньої програми і викласти в такій редакції: «Метою
ОП є підготовка фахівців, здатних ставити і розв’язувати завдання, що пов’язані
з розробкою, супроводженням та забезпеченням якості програмного
забезпечення, орієнтованих на використання вітчизняних та міжнародних
стандартів, з навичками роботи в команді в різних ролях в тому числі на
міжнародному рівні»;

-  уточнити фокус освітньої програми і викласти в такій редакції:
«Загальний акцент сфокусовано на професійній підготовці у галузі Інженерії
програмного забезпечення, ґрунтуючись на системному аналізі здобутків
провідних світових дослідників та розробників в цій галузі з врахуванням
існуючих та інноваційних вимог, сформованих на глобальному ринку
інформаційних технологій»;

-  додати до розділу 1.3 освітньої програми «Характеристика освітньої
програми» опис предметної області відповідно до Стандарту вищої освіти;

-  додати до розділу 3 освітньої програми «Форма атестації здобувачів
вищої освіти освітньо-професійної програми» наступну вимогу до
кваліфікаційної роботи: ’’розв’язання спеціалізованого завдання або практичної
задачі інженерії програмного забезпечення, що характеризуються
комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів
інформаційних технологій.”;

-  вилучити 3K13 та ЗК14 з переліку програмних компетентностей та
відповідні рядки в матрицях відповідності;

-  ЗК 31 перейменувати на 3K13;
-  вилучити ПР25 та ПР26 з переліку програмних результатів навчання та

відповідні рядки в матрицях відповідності;
-  додати програмний результат ПР25 «Мати навички виконання певних

ролей в IT-проектах будь-якої складності»;
внести зміни до Матриці відповідності програмних компетентностей

компонентам освітньої програми та Матриці забезпечення програмних
результатів навчання компонентам освітньої програми шляхом викладення їх в
новій редакції (відповідні матриці додаються);



-  розширити перелік вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки
здобувачів ВО, що формують соціальні навички (soft skills) освітніми
компонентами ВБ1 .9 «Психологія впливу», ВБ ЇМО «Психологія успіху», ВБ
1 11 «Тренінг-курс «Сучасні медіа».

6. Дію зазначених в пункті 5 змін врахувати при підготовці здобувачів
вищої освіти, які поступили на зазначену освітньо-професійну програму у 2021
році і наступні роки.

7. Відповідні зміни врахувати при формуванні робочих навчальних
планів, індивідуальних навчальних планів на наступні навчальні роки.

8. Завідувачам кафедр керуватися даними освітніми програмами при
розробці робочих програм навчальних дисциплін та іншого навчально-
методичного забезпечення навчальних дисциплін підготовки здобувачів вищої
освіти на наступні навчальні роки.
Підстава: рішення Вченої ради від 31.08.2021, протокол № 7.
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