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УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № j--6~ 

м. Київ «13)) __ (f)_Yf_ 20 16 р. 

Про вибіркові навчальні дисципліни програм підготовки докторів філософії 

З метою забезпечення вибору аспірантами навчальних дисuипmн за 

програмами підготовки докторів філософії у 20 16/2017 н.р. 

ЗОБОВ'ЯЗУЮ: 
І. Завідувачів кафедр, яю бажають взяти участь у навчальному npouec1 за 

освітньо-науковими програмами (ОНП) підготовки докторів філософії, до 

25.04. 16 року надіслати до навчально-методичного відділу (111etod@kpi.ua) анотаuії 
вибіркових навчальних дисциплін на 20 16/20 17 н.р. Розподіл та обсяг навчальних 
дисциплін за складовими ОНП наведено у додатку. 

2. Завідувачів випускових кафедр до 16.05.16 року надіслати до навчаm,но

методичного відділу (111etod@kpi.ua) проекти програм навчальної дисuипліни 

«Методологія наукових досл іджень» (за галуззю знань) для проведення конкурсного 

відбору. 

3. Методичну раду розглянути пропозиції щодо наданих навчальних 

дисuиплін за ОНП підготовки докторів філософії та затвердити результати конкурсу 

програм навчальної дисципліни «Методологі я наукових досл іджень» (за галуззю 

знань) . 
4. Інформаційно-обчислювальний центр забезпечення навчального процесу 

(Маторіна Т.А.) розмістити анотації ухвалених Методичною радою вибіркових 
навчал ьних дисципл ін на сайті Департаменту навчальної роботи (http ://osvita.kpi.ua). 

Перший проректор 

Вик. Головенкін В.П. 

тел. 204-82-78 

Ю.І. Якимеюсо 
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Додаток до розпорядження 

ВІД /3. tJ~- 2016 р. , №S-trt 

Навчал ь1-1і дисципліпи 

І . Фахова підготовка 

Базові навчальн і дисципл і ни за спеціальністю 

(2-3 навчальні дисципліни обсягом 4-6 кредитів ЄКТС кожна) 

Базові навчальн і дисципліни за спеціал і зац ією 

(2-3 навчальні дисципліни обсягом 4-6 кредитів ЄКТС кожна) 
П . Загальнонаукова підготовка 

Філософська нав'lальна дисципліна * 

Навчальна дисцшzліна вільного вибору* 

ІІІ . Науково-дослідна підготовка 

Методологія наукових дослід:жень ** 
Навчальна дисципліна за напрямом досл ідження 

(визначається в індивідуальному плані аспіранта) 

Науково-дослідна практика 

Педагогічна нав'lальна д11сцш1лі1tа * 

Педагогічна практика 

IV. Мовно-професі йна підготовка 

Навчальна дисt(Шtліна вільного вибору * 

1/ав'lальна дисципліна вільного вибору * 

Всього/за вибором аспіранта 

* - Навчальна дисципліна за вибором аспіранта 

** - Навчальна дисципліна за галуззю знань 

Анотації обсягом до 250 слів подається за формою: 

Назва навчальної дисципліни 
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Результати навчання (перел і к компетентностей , знань та умі нь) 

Можливість викладання іноземною мовою 


