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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Міністерства освіти і науки України 

від 13.01.2022 р. №  26  
 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до деяких стандартів вищої освіти для першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти 

 

 

1. Розділі «VI Форми атестації здобувачів вищої освіти»  стандарту вищої 

освіти зі спеціальності 125 «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні 

технології», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 125 «Кібербезпека» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 04 жовтня 2018 року № 1074, 

викласти в такій редакції: 

«VI Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту.  

 

Вимоги до 

єдиного 

державного 

кваліфікаційного 

іспиту 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит передбачає 

оцінювання досягнень результатів навчання, визначених 

цим стандартом та освітньою програмою. 

 

 

 

 

»; 

2. Розділ «VI Форми атестації здобувачів вищої освіти» стандарту вищої 

освіти зі спеціальності 143 «Атомна енергетика» галузі знань 14 «Електрична 

інженерія», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 143 «Атомна енергетика» 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 10 липня 2019 року № 964, 

викласти в такій редакції: 

«VI Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту та публічного захисту 

кваліфікаційної роботи.  

 

Вимоги до 

єдиного 

державного 

кваліфікаційного 

іспиту 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит передбачає 

оцінювання досягнень результатів навчання, визначених 

цим стандартом та освітньою програмою. 

 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання 

спеціалізованої задачі в галузі атомної енергетики. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного 

плагіату, фабрикації, фальсифікації. 
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Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на 

офіційному сайті закладу вищої освіти чи його 

структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої 

освіти.  

 

 

»; 

3.  Розділ «VI Форми атестації здобувачів вищої освіти» стандарту вищої 

освіти зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 

21 «Ветеринарна медицина», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 

211 «Ветеринарна медицина» для другого (магістерського) рівня вищої освіти» 

від 24 квітня 2019 року № 558, викласти в такій редакції:  

«VI Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту 

 

Вимоги до 

єдиного 

державного 

кваліфікаційного 

іспиту 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит передбачає 

оцінювання досягнень результатів навчання, визначених 

цим стандартом та освітньою програмою. 

 

 

 

 

»; 

4. Розділ «VI Форми атестації здобувачів вищої освіти»  стандарту вищої 

освіти зі спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» галузі 

знань 21 Ветеринарна медицина, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 

212  «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для другого (магістерського) 

рівня вищої освіти» від 21 грудня 2018 року № 1430, викласти в такій редакції:  

«VI Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту 

 

Вимоги до єдиного 

державного 

кваліфікаційного 

іспиту 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит передбачає 

оцінювання досягнень результатів навчання, 

визначених цим стандартом та освітньою програмою. 

 

 

 

»; 

5. Розділ «VI Форми атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра» 

стандарту вищої освіти зі спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та 

лікування» галузі знань 22 «Охорона здоров’я», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про затвердження стандарту вищої освіти 

за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 19 грудня 2018 року № 1420, 

викласти в такій редакції:  

«VI Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту. 
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Вимоги до 

єдиного 

державного 

кваліфікаційного 

іспиту 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит здійснюється 

відповідно до Порядку здійснення єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту для здобувачів освітнього 

ступеня бакалавра за спеціальностями галузі знань 

«Охорона здоров’я».  

 

 

 

 

»; 

6. Розділ «VI Форми атестації здобувачів першого (бакалаврського) ступеня 

вищої освіти» стандарту вищої освіти зі спеціальності 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про затвердження стандарту вищої освіти 

за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 19 грудня 2018 року № 1419, викласти в 

такій редакції:  

«VI Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту  

 

Вимоги до 

єдиного 

державного 

кваліфікаційного 

іспиту 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит передбачає 

оцінювання досягнень результатів навчання, визначених 

цим стандартом та освітньою програмою. 

 

 

 

 

»; 

7. Розділ «VI Форми атестації здобувачів першого (бакалаврського) ступеня 

вищої освіти» стандарту вищої освіти зі спеціальності 252 «Безпека державного 

кордону» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного 

кордону», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 252 «Безпека державного 

кордону» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 12 грудня 2018 

року № 1384, викласти в такій редакції:  

«VI Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту 

 

Вимоги до єдиного 

державного 

кваліфікаційного 

іспиту 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит передбачає 

оцінювання досягнень результатів навчання, 

визначених цим стандартом та освітньою програмою. 

 

 

 

»; 

8. Розділ «VI Форми атестації здобувачів другого (магістерського) ступеня 

вищої освіти» стандарту вищої освіти зі спеціальності 252 «Безпека державного 

кордону» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного 

кордону», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 252 «Безпека державного 

кордону» для другого (магістерського) рівня вищої освіти» від 04 березня 2020 

року № 379, викласти в такій редакції:  

 

 



4 
 

«VI Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи  

 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота має передбачати вирішення 

актуального військово-наукового, військово-технічного, 

практичного (службового), науково-методичного або 

навчально-методичного завдання, що характеризується 

невизначеністю умов і вимог. Робота повинна бути 

пов’язана з аналізом (синтезом), теоретичною розробкою 

актуальних питань, моделюванням, дослідженням 

процесів (явищ), об’єктів та систем у сфері безпеки 

державного кордону. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного 

плагіату, фальсифікації, фабрикації. 

Робота, яка виконана не за спеціальними темами, має 

оприлюднюватися на офіційному сайті закладу вищої 

освіти або його підрозділу, або у репозитарії академічних 

текстів. 

Рішення щодо оприлюднення таких робіт приймається з 

дотриманням вимог законодавства України у сфері 

охорони державної таємниці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

9. Розділ «VI Форми атестації здобувачів першого (бакалаврського) ступеня 

вищої освіти» стандарту вищої освіти зі спеціальності 253 «Військове управління 

(за видами збройних сил)» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, 

безпека державного кордону», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 

253 «Військове управління (за видами збройних сил)» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 29 жовтня 2018 року № 1168, викласти в 

такій редакції:  

«VI Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту  

 

Вимоги до єдиного 

державного 

кваліфікаційного 

іспиту 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит передбачає 

оцінювання досягнень результатів навчання, 

визначених цим стандартом та освітньою програмою. 

 

 

 

»; 

10. Розділ VI Форми атестації здобувачів другого (магістерського) 

ступеня вищої освіти стандарту вищої освіти зі спеціальності 253 «Військове 

управління (за видами збройних сил)» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна 

безпека, безпека державного кордону», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 253 «Військове управління (за видами збройних сил)» для другого 
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(магістерського) рівня вищої освіти» від 24 травня 2019 року № 724, викласти в 

такій редакції:  

«VI Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі атестаційного іспиту та 

публічного захисту кваліфікаційної роботи магістра 

 

Вимоги до 

атестаційного 

іспиту 

Атестаційний іспит проводиться з метою перевірки 

відповідності якості підготовки здобувачів вищої освіти 

вимогам цього Стандарту та освітньої програми. 

 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання 

складного науково-дослідного завдання або практичної 

проблеми, що характеризується невизначеністю умов і 

вимог та потребує проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій у галузі воєнних наук, в питаннях 

управління військовими частинами родів військ видів 

збройних сил та інших військових формувань та 

правоохоронних органів під час спільного виконання 

ними завдань в операціях угруповань військ (сил) в ході 

застосування у складі міжвидових органів військового 

управління із застосуванням теорії і методів воєнної 

науки. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного 

плагіату, фабрикації та фальсифікації. 

Робота, яка виконана не за спеціальними темами, має 

оприлюднюватися на офіційному сайті закладу вищої 

освіти або його підрозділу, або у репозитарії академічних 

текстів. 

Рішення щодо оприлюднення таких робіт приймається 

відповідно до вимог законодавства України у сфері 

охорони державної таємниці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

11. Розділ «VI Форми атестації здобувачів першого (бакалаврського) ступеня 

вищої освіти» стандарту вищої освіти зі спеціальності 254 «Забезпечення військ 

(сил)» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного 

кордону», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 254 «Забезпечення військ 

(сил)» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 12 грудня 2018 року 

№ 1385, викласти в такій редакції:  

«VI Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту  

 

Вимоги до єдиного 

державного 

кваліфікаційного 

іспиту 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит передбачає 

оцінювання досягнень результатів навчання, визначених 

цим стандартом та освітньою програмою. 

 

 

 

»; 
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12. Розділ «VI Форми атестації здобувачів другого (магістерського) ступеня 

вищої освіти стандарту вищої освіти зі спеціальності 254 «Забезпечення військ 

(сил)» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного 

кордону», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 254 «Забезпечення військ 

(сил)» для другого (магістерського) рівня вищої освіти» від 30 квітня 2020 року 

№ 582, викласти в такій редакції:  

«VI Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі атестаційного іспиту та 

публічного захисту кваліфікаційної роботи магістра 

 

Вимоги до 

атестаційного 

іспиту 

Атестаційний іспит проводиться з метою перевірки 

відповідності якості підготовки здобувачів вищої освіти 

вимогам цього Стандарту та освітньої програми. 

 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання 

актуальної військово-наукової, військово-технічної, 

службової або науково-методичної складної задачі, 

пов’язаної з аналізом (синтезом), моделюванням, 

дослідженням процесів (явищ), об’єктів, систем в сфері 

забезпечення військ (сил) за видами забезпечення. 

Кваліфікаційні роботи не повинні містити академічного 

плагіату, фабрикації, фальсифікації. 

Робота, яка виконана не за спеціальними темами, має 

оприлюднюватися на офіційному сайті закладу вищої 

освіти або його підрозділу, або у репозитарії академічних 

текстів. 

Рішення щодо оприлюднення таких робіт приймається 

відповідно до вимог законодавства України у сфері 

охорони державної таємниці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

13. Розділ «VI Форми атестації здобувачів першого (бакалаврського) ступеня 

вищої освіти» стандарту вищої освіти зі спеціальності 255 «Озброєння та 

військова техніка» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека 

державного кордону», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 

255 «Озброєння та військова техніка» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти» від 05 грудня 2018 року № 1341, викласти в такій редакції:  

«VI Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту  

 

Вимоги до єдиного 

державного 

кваліфікаційного 

іспиту 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит передбачає 

оцінювання досягнень результатів навчання, 

визначених цим стандартом та освітньою програмою. 

 

 

 

»; 
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14. Розділ «VI Форми атестації здобувачів другого (магістерського) 

ступеня вищої освіти стандарту вищої освіти зі спеціальності 255 «Озброєння та 

військова техніка» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека 

державного кордону», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 

255 «Озброєння та військова техніка» для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти» від 30 квітня 2020 року № 583, викласти в такій редакції:  

«VI Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі атестаційного іспиту та 

публічного захисту кваліфікаційної роботи магістра 

 

Вимоги до 

атестаційного 

іспиту 

Атестаційний іспит проводиться з метою перевірки 

відповідності якості підготовки здобувачів вищої освіти 

вимогам цього Стандарту та освітньої програми. 

 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання 

актуальної складної задачі, пов’язаної з аналізом 

(синтезом), моделюванням, дослідженням процесів 

(явищ), об’єктів, систем озброєння та військової техніки. 

Кваліфікаційні роботи не повинні містити академічного 

плагіату, фабрикації, фальсифікації. 

Робота, яка виконана не за спеціальними темами, має 

оприлюднюватися на офіційному сайті закладу вищої 

освіти або його підрозділу, або у репозитарії академічних 

текстів. 

Рішення щодо оприлюднення таких робіт приймається 

відповідно до вимог законодавства України у сфері 

охорони державної таємниці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

15. Розділ «VI Форми атестації здобувачів першого (бакалаврського) ступеня 

вищої освіти» стандарту вищої освіти зі спеціальності 261 «Пожежна безпека» 

галузі знань 26 «Цивільна безпека», затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 

261 «Пожежна безпека» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

29 жовтня 2018 року № 1169, викласти в такій редакції:  

«VI Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту  

 

Вимоги до 

єдиного 

державного 

кваліфікаційного 

іспиту 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит передбачає 

оцінювання досягнень результатів навчання, визначених 

цим стандартом та освітньою програмою. 

 

 

 

 

»; 

16. Розділ «VII Форми атестації здобувачів вищої освіти стандарту вищої 

освіти зі спеціальності 261 «Пожежна безпека» галузі знань 26 «Цивільна 

безпека», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України «Про 
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затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» 

для другого (магістерського) рівня вищої освіти» від 22 жовтня 2020 року № 1290, 

викласти в такій редакції:  

«VII Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі атестаційного іспиту   

Вимоги до 

атестаційного 

іспиту 

Атестаційний іспит проводиться з метою перевірки 

відповідності якості підготовки здобувачів вищої освіти 

вимогам цього Стандарту та освітньої програми. 

 

 

»; 

17. Розділ «VI Форми атестації здобувачів вищої освіти» стандарту вищої 

освіти зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна 

безпека», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна 

діяльність» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 30 квітня 2020 

року № 578, викласти в такій редакції:  

«VI Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту  

 

Вимоги до єдиного 

державного 

кваліфікаційного 

іспиту 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит передбачає 

оцінювання досягнень результатів навчання, 

визначених цим стандартом та освітньою програмою. 

 

 

 

»; 

 

18. У розділі «VII Форми атестації здобувачів вищої освіти» стандарту вищої 

освіти зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна 

безпека», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна 

діяльність» для другого (магістерського) рівня вищої освіти» від 22 жовтня 2020 

року № 1294, позицію «для освітньо-професійної програми» викласти в такій 

редакції:  

« для освітньо-професійної програми  

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі атестаційного іспиту   

Вимоги до 

атестаційного 

іспиту 

Атестаційний іспит передбачає оцінювання досягнення 

результатів навчання, визначених цим Стандартом та 

освітньою програмою. 

 

 

»; 

19. Розділ «VI Форми атестації здобувачів першого (бакалаврського ) ступеня 

вищої освіти» стандарту вищої освіти зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» 

галузі знань 26 «Цивільна безпека», затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 

263 «Цивільна безпека» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

29 жовтня 2018 року № 1170, викласти в такій редакції:  
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«VI Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту  

 

Вимоги до єдиного 

державного 

кваліфікаційного 

іспиту 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит передбачає 

оцінювання досягнень результатів навчання, 

визначених цим стандартом та освітньою програмою. 

 

 

 

»; 

20. Розділ «VII Форми атестації здобувачів вищої освіти стандарту вищої 

освіти зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» галузі знань 26 «Цивільна 

безпека», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» 

для другого (магістерського) рівня вищої освіти» від 22 жовтня 2020 року № 1291, 

викласти в такій редакції:  

«VIІ Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі атестаційного іспиту   

Вимоги до 

атестаційного 

іспиту 

Атестаційний іспит передбачає оцінювання досягнення 

результатів навчання, визначених цим Стандартом та 

освітньою програмою. 

 

 

»; 

21. Розділ «VI Форми атестації здобувачів вищої освіти» стандарту вищої 

освіти зі спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» галузі знань 

27 «Транспорт», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

«Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 271 «Річковий та 

морський транспорт» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 

13 листопада 2018 року № 1239, викласти в такій редакції:  

«VI Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту  

 

Вимоги до 

єдиного 

державного 

кваліфікаційного 

іспиту 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит передбачає 

оцінювання досягнень результатів навчання, визначених 

цим стандартом та освітньою програмою. 

 

 

 

 

 

»; 

22. Розділ «VI Форми атестації здобувачів вищої освіти» стандарту вищої 

освіти зі спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» галузі знань 27 «Транспорт», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 18 листопада 2020 року № 1436, 

викласти в такій редакції:  
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«VI Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту  

 

Вимоги до 

єдиного 

державного 

кваліфікаційного 

іспиту 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит передбачає 

оцінювання досягнень результатів навчання, визначених 

цим стандартом та освітньою програмою. 

 

 

 

 

 

»; 

23. Розділ «VII Форми атестації здобувачів вищої освіти» стандарту вищої 

освіти зі спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» галузі знань 27 «Транспорт», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти» від 05 січня 2021 року № 16, викласти в такій 

редакції:  

«VI Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі атестаційного іспиту та 

публічного захисту кваліфікаційної роботи 

 

Вимоги до 

атестаційного 

іспиту 

Атестаційний іспит передбачає оцінювання досягнення 

результатів навчання, визначених цим стандартом та 

освітньою програмою. 

 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання 

складної задачі дослідницького або інноваційного 

характеру у сфері авіаційного транспорту. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного 

плагіату, фабрикації, фальсифікації. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на 

офіційному сайті закладу вищої освіти чи його 

структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої 

освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

24. Розділ «VI Форми атестації здобувачів вищої освіти» стандарту вищої 

освіти зі спеціальності 273 «Залізничний транспорт» галузі знань 27 «Транспорт», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 04 жовтня 2018 року № 1067, 

викласти в такій редакції:  

«VI Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту та публічного захисту 

кваліфікаційної роботи 

 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання 

складних спеціалізованих задач та практичних проблем 
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у професійній діяльності у сфері залізничного 

транспорту відповідно до спеціалізації. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити 

академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на 

офіційному сайті закладу вищої освіти чи його 

структурного підрозділу, або у репозитарії закладу 

вищої освіти. 

Вимоги до єдиного 

державного 

кваліфікаційного 

іспиту 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит передбачає 

оцінювання досягнень результатів навчання, 

визначених цим стандартом та освітньою програмою. 

 

 

 

»; 

25. Розділ «VI Форми атестації здобувачів вищої освіти» стандарту вищої 

освіти зі спеціальності 273 «Залізничний транспорт» галузі знань 27 «Транспорт», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт» для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти» від 10 липня 2019 року № 966, 

викласти в такій редакції:  

«VI Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи 

 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання  

складної спеціалізованої задачі або актуальної 

практичної проблеми у сфері залізничного транспорту 

відповідно до спеціалізації. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного 

плагіату, фабрикації, фальсифікації. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на 

офіційному сайті закладу вищої освіти чи його 

структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої 

освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

26. Розділ «VI Форми атестації здобувачів вищої освіти» стандарту вищої 

освіти зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» галузі знань 

27 «Транспорт», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

«Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 274 «Автомобільний 

транспорт» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» від 22 жовтня 2020 

року № 1293, викласти в такій редакції:  

«VI Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту та публічного захисту 

кваліфікаційної роботи 

 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання 

складних спеціалізованих задач та практичних проблем у 
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сфері автомобільного транспорту відповідно до 

спеціалізації. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного 

плагіату, фабрикації, фальсифікації. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на 

офіційному сайті закладу вищої освіти чи його 

структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої 

освіти. 

Вимоги до 

єдиного 

державного 

кваліфікаційного 

іспиту 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит передбачає 

оцінювання досягнень результатів навчання, визначених 

цим стандартом та освітньою програмою. 

 

 

 

 

»; 

27. Розділ «VI Форми атестації здобувачів першого (бакалаврського) вищої 

освіти» стандарту вищої освіти зі спеціальності 275 «Транспортні технології (за 

видами)» галузі знань 27 «Транспорт», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 29 жовтня 2018 року № 1171, викласти в 

такій редакції:  

«VI Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту та публічного захисту 

кваліфікаційної роботи 

 

Вимоги до 

єдиного 

державного 

кваліфікаційного 

іспиту 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит передбачає 

оцінювання досягнень результатів навчання, визначених 

цим стандартом та освітньою програмою з урахуванням 

особливостей функціонування видів транспорту. 

 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання 

складної спеціалізованої задачі або актуальної 

практичної проблеми у сфері транспортних технологій 

(за відповідною спеціалізацією) на основі сучасних 

економіко-технологічних підходів. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного 

плагіату, фабрикації, фальсифікації. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на 

офіційному сайті закладу вищої освіти чи його 

структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої 

освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

28. Розділ «VI Форми атестації здобувачів вищої освіти» стандарту вищої 

освіти зі спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» галузі знань 

27 «Транспорт», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

«Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні 
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технології (за видами)» для другого (магістерського) рівня вищої освіти» від 

20 листопада 2020 року № 1448, викласти в такій редакції:  

«VI Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи 

 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання 

складної задачі або проблеми у галузі транспортних 

технологій, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується 

невизначенністю умов і вимог. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного 

плагіату, фабрикації, фальсифікації. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на 

офіційному сайті закладу вищої освіти чи його 

структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої 

освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

 

 

Генеральний директор директорату  

фахової передвищої, вищої освіти        Олег ШАРОВ 


