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НАКАЗ№ф 
"./-9 "_ 0__;2=...___2018 р. ~1. К11їв 

Про оргаюзац1ю та планування осв 1тн ього процесу 

навчального року 

20 18-2019 

З метою які сної та 

20 18-20 19 навчального року, 
вищу освіту " 

своєчасної пщготовки до нового 

виконання вимог Закону У країни " Про 

НАКАЗ УІ О: 

1. Департаменту навчальної роботи (навчально-методич11оі\1у 

упра влінню - Гожію С.П.). 

1.1. Зд і йснити методи чний супровід та контроль інформаційно

методичного забезпечення осв ітнього процесу 201 8-20 19 навчально го року . . . 
вщпов 1дно до вимог нормативних докуменпв . 

1.2. Протягом 2018-20 19 навчального року зд і йснювати контроль за 

формуванням акредитаційних справ за ступенями вищої осв іти відпов ідних 

освпн 1 х програм , у яких терм1н дії сертиф ікаті в про акредитацію 

закін чується 01 липня 2018 ро1су або а1средитуються вперше, щодо 

кадрового, матеріально-техніч ного, навчально-методичного, інформаційного 

забезпечення та їх відпов ідності Ліцензійним умоваl\11 надання освітніх послуг 

у сфері вищої осв іти та Державним вимогам до акредитації . 

1.3. Протягом 20 18-20 19 навчального року проводити анал із кадрового 

забезпечення підготовки фах і вц і в за ступенями вищої освіти відповідних 

освітн іх програм та спеціал ьностей . 

2. Департаменту навчальної роботи (11авчал1>1ІО-орга11ізаційному 
управлінню - Яблонсь1сому П.М.) 

2. 1. Забезпечити . планування освітнього процесу на 20 18-2019 
навчальний рік в інститутах, на факультетах з урахуванням вимог Закону 
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України " Про вищу освіту ", Постанови Кабінету Міністрів України від 
23.03.2016 року № 261 " Про затвердження Порядку підготовки здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 
закладах (наукових установах)" та відповідно до Тимчасового положення про 

організацію освітнього процесу в КПІ ім.Ігоря Сікорського, Положення про 
ЕК , Положення про випускову атестацію студентів КПІ ім.Ігоря Сікорського 
, рішень Вченої ради університету від 26.12.2017 року та від 12.01.2018 року. 

2.2. Організувати роботу інститутів, факультетів, випускових кафедр 
щодо планування та організації освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря 

Сікорського у 2018-2019 навчальному році з використанням впроваджених в 
університеті автоматизованої системи управління АС "ВНЗ" та системи 

" Електронний кампус ". 

2.3. Надати всім кафедрам необхідні даю щодо фінансового 

забезпечення штатного розкладу кафедр. 

2.4. Організувати контроль проведення освітнього процесу на кафедрах, 
факультетах та в інститутах у 2018-2019 навчальному році. 

2.5. ІОЦ забезпечення навчального процесу ( Маторина Т.А.): 

- забезпечити якісне функціонування програм АСПНП і АСФР щодо 

інформаційної підтримки заповнення навчальних та робочих навчальних 

планів, формування розкладу занять з використанням довідників (напрямів 

підготовки, спеціальностей, кредитних модулів, навчальних груп тощо) 

еталонного електронного довідково-інформаційного фонду КПІ ім. Ігоря 

Сікорського ; 

- забезпечити достовірність даних НП, РНП та розкладу занять в системі 

АСП НП, АСФР, та спільно з Департаментом перспективного розвитку та 

КБ ІС подальшу інтеграцію даних до системи " Деканат " і " Електронний 
кампус " для формування поточного контролю і методичного забезпечення . . 
кредитних модушв навчальних дисципшн; 

провести визначення штатної чисельності науково-педагогічних 

працівників кафедр відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

17 серпня 2002 року № 1134 " Про затвердження нормативів чисельності 
студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукового ступеню кандидата 

наук, слухачів, інтернів на одну штатну посаду НПП у ВНЗ Ш і IV рівня 
акредитації та ВНЗ післядипломної освіти державної форми власності." 

3. Департаменту адміністративно- господарської роботи (Ковальов П.В.) 

у 2018-2019 навчальному році забезпечити належний рівень санітарної, 

пожежної безпеки та охорони праці в корпусах та приміщеннях університету 

з оформленням відповідних дозвільних документів. 

4.Директору навчально-методичного комплексу "Інститут 

післядипломної освіти" (Малюкова І.Г.) у 2018-2019 навчальному році 
організувати планування та проведення підготовки фахівців за другою 

вищою освітою відповідно до Положення про порядок здобуття другої вищої 
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освпи в НТУУ "КПІ" та розробку інтегрованих навчальних робочих 

навчальних планів підготовки слухачів і студентів. 

5. Відділу аспірантури та докторантури (Дмитрієва О.І.) організувати 

планування та проведення підготовки аспірантів та докторантів прийому 

2016, 2017, 2018 років у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 23.03.2016 року № 261 "Про затвердження Порядку підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (наукових установах)". 

6. Директорам інститутів, деканам факультетів: 

6.1. Організувати своєчасне розроблення документів щодо планування 
та організації освітнього процесу з підготовки кадрів в КПІ ім. Ігоря 

Сікорського у 2018-2019 навчальному році у відповідності до вимог 

Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. 

6.2. Забезпечити вибір навчальних дисциплін студентами у межах, 

передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, за 

методикою, яка викладена у Тимчасовому положенні про організацію 

освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

б.З. Планувати в розкладі занять аспірантів першого та другого року 

навчання один день аудиторних занять на тиждень. 

6.4. Організувати роботу щодо сприяння в працевлаштуванні 

випускників 2019 року відповідно до Розпорядження КМУ від 27 серпня 
201 О року № 1 726 - р " Про підвищення рівня працевлаштування випускників 
вищих навчальних закладів " та Тимчасового положення про сприяння в 
працевлаштуванні випускників Національного технічного університету 

України " Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського ", яке 
затверджене наказом першого проректора університету від 11.11.2016 року 
№ 1-239. 

6.5. Забезпечити виконання доведених обсягів державного замовлення 
на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою у 2018 році за 
відповідними освітніми ступенями. 

6.6. До 22 серпня 2018 року провести перевірку готовності кафедр до 
нового навчального року. 

6. 7. Призначити відповідальних і організувати якісне заповнення баз 
даних програм АСПНП і АСФР, забезпечити технічну підтримку методистів 
факультетів (інститутів) і кафедр для роботи з пакетами програм з метою 

подальшої інтеграції даних у системи " Електронний кампус" та АС 
" Деканат. " 
7. Головам робочих груп з розробки освітніх програм другого та третього 
рівнів вищої освіти: 

- розробити освітньо-професійні(ОПП) та освітньо-наукові(ОНП) 
програми підготовки магістрів до 05 березня 2018 року та надати їх до 
навчально-методичного відділу ( кімната № 240, корпус №1) для розгляду 
на Методичній раді університету; 
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- до 15 березня 2018 року розробити структурно-логічні схеми 
наскрізної підготовки доктора філософії на базі підготовки мапстра за 
освітньо-науковою програмою відповідної спеціальності. 
8. Завідувачам кафедр: 

8.1. На випускових кафедрах: 
- до 01 квітня 2018 року розробити навчальні плани підготовки 

студентів прийому 2018 року за всіма формами навчання, за освітнім 
ступенем магістр, які будуть навчатись за освітньо-професійною та освітньо
науковою програмами у відповідності з рекомендаціями, які викладені у 

додатках №3,4,5,6,8, 9, 1О,11, 19 до цього наказу; 

- до 01 квітня 2018 року розробити навчальні плани підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії прийому 2018 року за 
всіма формами навчання у відповідності до рішення Вченої ради 
університету від 12.01.2018 року, яким встановлено обсяг освітньої 
складової підготовки аспірантів 30 кредитів (додатки №7,15,17,19) а 

кількість аудиторних годин на тиждень не більше б годин для денної форми 
навчання; 

- до 15 квітня 2018 року розробити робочі навчальні плани підготовки 
студентів за всіма формами навчання прийому 2015,2016,2017 років 
за освітніми ступенями бакалавр, магістр (ОНП,ОПП) за 1снуючими 

навчальними планами, враховуючи рекомендації, які викладені у додатках 

№2,8, 12, 13, 14, 19 ДО ЦЬОГО наказу; 

- до 15 квітня 2018 року розробити робочі навчальні плани підготовки 
студентів за всіма формами навчання прийому 2018 року за групами 

спеціалізацій відповідних спеціальностей освітнього ступеня бакалавр 

інституту, факультету за існуючими навчальними планами, враховуючи 

рекомендації, які викладені у додатках № 2,8, 14, 19 до цього наказу; 

- до 15 квітня 2018 року розробити робочі навчальні плани підготовки 
студентів за всіма формами навчання прийому 2018 року за освітнім 

ступенем магістр , які будуть навчатись за освітньо-професійною та 

освітньо-науковою програмами та робочі навчальні плани підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії прийому 2017, 2018 років. 
у відповідності з рекомендаціями, яю викладеш у додатках 

№3 ,4,5 ,б, 7,8,12, 13, 16, 18, 19 до цього наказу. Кількість аудиторних годин на 

тиждень в робочих навчальних планах підготовки здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії прийому 201 7, 2018 років денної форми навчання 
не більше б годин; 

- до 01 червня 2018 року відпрацювати англомовний варіант 
навчальних планів за освітніми ступенями бакалавр, магістр за ОПП та ОНП 
і надіслати електронні версії англомовних навчальних планів до ІОЦ 
забезпечення навчального процесу на електронну адресу 

іvс@kрі.на(зазначаючи у темі листа спеціальність 1 шститут, факультет 
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напр. Англ. НП-184-ІЕЕ) для систематизації та підготовки до висвітлення на 
інформаційних ресурсах університету; 

- під час розробки робочих навчальних планів забезпечити максимальне 
навчальне навантаження науково-педагогічних працівників у 2018-2019 
навчальному році 600 годин. В разі необхідності за рішенням кафедри 

використовувати змішану форму навчання. В робочих навчальних планах 
визначення кафедр університету, які викладають загальноуніверситетські 

дисципліни, проводити у відповідності з додатком №8 до цього наказу; 

- враховуючи, що штатна чисельність НПП кафедри визначається 

чисельністю студентів і не залежить від навчального навантаження, при 

формуванні робочих навчальних планів для груп, чисельність студентів в 

яких менша нормативної, за рішенням кафедри використовувати можливість 

застосування змішаної форми навчання із зменшенням кількості аудиторних 

годин за методикою, яка приведена у додатку № 19 до цього наказу; 
. . . . 

планування освІТнього процесу за вс1ма освІТюми ступенями 

провести у відповідності до Ліцензійних умов надання освітніх послуг у 

сфері вищої освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 

від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти» щодо кадрового, матеріально

технічного, навчально-методичного, інформаційного забезпечення, а також у 

відповідності до Державних вимог до акредитації, затверджених наказом 

МОН України від 13.06.2012 р. № 689; 
- до 01 вересня 2018 року привести у відповідність ресурсне 

забезпечення освітнього процесу (кадрове, матеріально-технічне, навчально
методичне, інформаційне) за всіма освітніми ступенями, з врахуванням 

вимог Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та 

Державних вимог до акредитації; 
- до 01 вересня 2018 року затвердити та подати до департаменту 

навчально-виховної роботи списки кураторів навчальних груп. 

8.2. Завідувачам кафедр, за якими закріплені вибіркові дисципліни 

циклів базової підготовки, гуманітарної та соціально-економічної підготовки 
студентів до Оlквітня 2018 року надати інформацію інститутам, 
факультетам, КБІС (kbis_kpi@ukr.net) та навчально-методичному відділу 
університету (metod@kpi.ua) перелік дисциплін та анотацій для вибору цих 
дисциплін студентами на 2018-2019 навчальний рік. 

8.3. На випускових кафедрах, які здійснюють підготовку фахівців за 
другою вищою освітою, розробити та затвердити інтегровані навчальні та 
робочі навчальні плани підготовки слухачів і студентів за відповідними 
освітніми ступенями до 01 червня 2018 року (плани надавати до відділу 
наступної освіти " ІНО" НМК ІПО " (кімната № 40-5 корпус № 1 ). 

8.4. До 20 червня 2018 року надати штатні розклади кафедр 
на 2018-2019 навчальний рік до навчального відділу університету (кімната 
125, корпус № 1 ). 
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8.5. До 27 червня 2018 рон.:у розглянути та затвердити на засіданнях 

кафедр індивідуальн і плани роботи викладачів та робочі навчальні програми 

на 2018-2019 навчальний рік. 

8.6. До 17 серпня 2018 ро1су завершити пІДготовку усієї навчально

методичної документації, складання розкладу консультацій викладачів та 

завершити підготовку навчальних аудиторій, лабораторій, комп'ютерних 

класш. 

8.7. Відпрацювати та надати до навчального відділу у встановлені цим . . 
наказом термши документи щодо планування освпнього процесу, за 

виконання яких відповідає зав ідувач кафедри (додаток № 1 до цього наказу) . 

9.Дире1стору ММІ Бобирю М.І., де1сану ПБФ Тимчику Г.С., 

де1сану ФЕА Яндульсь1сому О.С. провести планування та організацію . . . . . 
пІДготовки студенпв та асшрантш з урахуванням внесення зм1н до 

організаційної структури КШ ім. Ігоря Сікорського ( реорганізацції 

Факультету авіаційних і космічних систем, кафедр М:М:І, ФЕА та наукових 

підрозділі в). 

10. Констру1аорсь1сому бюро інформаційних систем ( Фіногенов 0.Д.) 
забезпечити повний електронний супровід освітнього процесу 

у 2018-2019 навчальному році з використанням системи "Електронний 

кампус." 

11. Нау1сово-технічній бібліотеці (Бруй 0.М.) укомплектувати бібліотеку 
необхідною літературою і забезпечити організовану видачу навчальної 

л ітератури студентам на 2018-2019 навчальний рік . 

12. Затвердити перелік документів, що подаються до навчального відділу 
ун і верситету (додаток №1 до цього наказу), та склад університетської комісії 

(додаток № 20 до цього наказу) для перевірки готовності підрозділів до 
нового навчального року. Комісії ун іверситету з перевірки готовності 

підрозділів до нового 2018-2019 навчального року з 27 серпня по 28 серпня 
2018 року здійснити перевірку готовності підрозділів до нового навчального 
року . 

13. Затвердити графік проведення заходів перед початком нового 

навчального року (додаток № 2 1 до цього наказу). 

] 4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого 
проректора Якименка Ю.І . 

Ректор М.З. Згуровський 
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№ 

п/ 

п 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

8 

Додаток№ 1 
ПЕРЕЛІК 

документів, що подаються до навчального відділу університету 

в 2018-2019 навчальному році 
Строк Виконавець 

Назва документів 

2 
Навчальні плани прийому студентів 2018 р. за 
освітнім ступенем магістр ,навчальні плани 

ступеня ,qоктора філософії прийому 2018 р. 

Пропозиції щодо прийому на 5 курс, обсяги 

випуску за відповідними освітніми ступенями (за 

формами, що надає сектор кадрового 
забезпечення навчального процесу) 

Робочі навчальні плани за вс1ма освітніми 

ступенями прийому студентів 

2015,2016,2017,2018 років, робочі навчальні 

плани для докторів філософії прийому 2017,2018 
років. 

виконання та 

куди надавати 

3 
До 01.04.18р. 

116-1, 
127-1 

За окремим 

розпоряд

женням 

125-1 

До 15.04.18р. 

127-1 
116-1 

Дані для розрахунку обсягу навчальної роботи До28.04. l 8р. 
кафедри на 2018-2019 н.р.(Форма № Д-1) на кафедри 

Витяги з робочого навчального плану на: 
осінній семестр 2018-2019 н.р. форма № Д-2 
весняний семестр 2018-2019 н.р.форма № Д-2 

Витяги з розподілу навчального навантаження 

(форма № К-6): осінній семестр 

весняний семестр 

Розрахунок обсягу навчального навантаження 

кафедри (форми № К-3-Б,К) 

План навчального навантаження науково-

педагогічних працівників кафедри 
на 2018-2019 н.р. (форми № К-4-Б,К) 
Звіт про виконання навчального навантаження за 

2017-2018н.р.: форма № К-5-Б 

форма № К-5-К ( 1 сем.) 
форма № К-5-К (2 сем.) 

Додатки до наказу про склад ЕК 

До 15.05.18р. 

До 31.1 О.18р. 
117-1 

До 15.05.18р. 

До31.10.18р. 

117-1 

До 25.05.18р. 

127-1,116-1 
До 10.09.18р. 

127-1 
116-1 

До 03.07.18р. 

До 02.03.18р. 

До 03.07.18р. 

1 2 7 - l ' 1 1 6- 1 
До16.11.18р. 

l 1 6-1 ' l 2 7 -1 

4 

Випускові 

кафедри 

Деканати 

Кафедри 

Випускові 
кафедри 

Деканати 

Деканати 

Кафедри 

Кафедри 

Кафедри 

Кафедри 

Деканати, 

Випускові 

кафедри 

Відповідальний 

виконавець 

5 
Заступники деканів, 

директорів з 

навчально

методичної роботи 

Завідувачі кафедр 

Заступники деканів, 

директорів з 

навчально

методичної роботи 

Завідувачі кафедр 

Заступники деканів, 

директорів з 

навчально

методичної роботи 

Завідувачі кафедр 

Заступники деканів, 

директорів з 

навчально

методичної роботи, 

методисти 

Заступники деканів, 

директорів з навчаль

но-методичної 

роботи 

Завідувачі кафедр 

Завідувачі кафедр 

Завідувачі кафедр 

Завідувачі кафедр 

Заступники деканів, 

директор~ в 



11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Розклад роботи ЕК: зимова сесія 

літня сесія 

Звіти голів ЕК про роботу державних 

екзаменаційних комісій: зимова сесія 

Розклад занять: 

Розклад екзаменів: 

літня сесія 

осінній семестр 

весняний семестр 

зимова сесія 

літня сесія 

Розклад занять заочної форми навчання усіх 

курсів 

Списки підприємств для формування 

комплексних договорів на проведення практик у 

2018-2019 н.р. 
Накази на практику з наданням списків розподілу 

студентів за місцем практики. 

Звіти про проведення практики студентів 

у 2017-2018 навчальному році 

Інформація про дати та місце проведення 

загальнофакультетських (загальноінститутських) 

заключних зустрічей випускників із запрошеними 

роботодавцями для визначення першого робочого 

місця. 

Інформація про бази місць працевлаштування 

випускників, яю формуються на основі 
укладених договорів про співпрацю з 
роботодавцями, для створення електронної бази 

даних. 

Інформація про стан укладання договорів про 

співпрацю. 

Договори студентів, зарахованих на 1 курс у 2018 
році: денна форма навчання, заочна форма 

навчання 

До 14.І І.18р. 

До 14.04.19р. 

1 1 6-1, 12 7 -1 

До l4.01.19p. 
До 14.07.19р. 

116- l, 127-1 

До 15.06.18р. 

До21.12.18р. 

11 7-1 
До23.1 l.18р 

До 18.04.l9p. 
117-1 

За 15 днів до 
зборів 

117-l 
До 31.05.18р. 

124-1 

За 

навчальними 

планами 

за 7 днів 
до початку 

практики 

124-1 

До 14.09. І 8р. 
124-1 

Магістри за 

онп до 

29.03.19р. 

Магістри за 

опп до 

15.10.18р. 

124-1 
До 01.10.l8p. 

124-1 

До О 1. 1 О.18р. 
124-1 

До 28.09.18р. 

за наказами 

124-1 

Деканати 

Випускові 

кафедри, 

Випускові 

кафедри, 

Методисти 

факультетів 

Методисти 

факультетів 

Методисти 

факультетів 

Кафедри 

Деканати 

Деканати 

Деканати 

Деканати 

Деканати 

Відповідаль 

ні секретарі 
відбіркових 

Комісій 

інститутів, 

факультетів 

9 

Заступники деканів 

Завідувачі кафедр 

Завідувачі кафедр 

Заступники деканів, 

директорів з навчаль

но-методичної роботи 

Заступники деканів, 

директорів з навчаль

но-методичної роботи 

Заступники деканів, 

директорів з навчаль

но-методичної роботи 

Заступники деканів, 

директорів з навчаль

но-методичної роботи 

Заступники деканів, 

директорів з навчаль

но-методичної роботи 

Заступники деканів, 

директорів з навчаль

но-методичної роботи 

Заступники деканів, 

директорів з навчаль

но-методичної роботи 

Заступники деканів, 

директорів з навчаль

но-методичної роботи 

Заступники деканів, 

директорів з навчаль

но-методичної роботи 

Заступники деканів, 

директорів з навчаль

но-методичної роботи 
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Додаток № 2 
Дані для розробки робочих навчальних планів підготовки бакалаврів з 

екологічних дисциплін (денна форма навчання) 

Семестр Усього Усього Лекції Практичні СРС Види 

кредитів годин семестрової 

атестації 

Згідно НП 2 60 18 18 24 .Залік, МКР 

Дані для розробки робочих навчальних планів підготовки бакалаврів з 

екологічних дисциплін (заочна форма навчання) 

Семестр Усього Усього Лекції Практичні СРС Види 

кредипв годин семестрової 

атестації 

Згідно НП 2 60 8 52 Залік, ДКР 

Додаток№ 3 
Дисципліна "Цивільний захист" для студентів прийому 

2018 року, які будуть навчатися за програмами підготовки 
ступенем мапстр включається до навчального плану як 

дисципліна на перехідний період. 

за ОСВІТНІМ 

перехщна 

Додаток№ 4 
Дані для планування обов'язкових загальноуніверситетських 

дисциплін підготовки магістрів за освітньо-професійною та освітно

науковою програмами. 

д исципшна « І нтелектуальна власюсть та патентознавство » 
Кафедра інформаційного Кафедра конструювання Контрольні заходи Розподіл за семест-

Розподіл за права та права інтелск- верстатів і маш11н ММІ рами 

кафедрами, туальної власності ФСП (модуль: Патентознавство 

які (модуль:Право інтелекту- та набуття прав) 

викладають альної власності) 

дисципліну 
Обсяг Аудиторні Обсяг 

Аудиторн 
Інститути, і ере семестр 

ере 
мкр * факультети 

кред ГОД. l: л п кр ед. год. l: л п 

ВПІ,, ФЛ, МКР та залік закрі- ІПСАІ ІТСІ 
ФБМІ, пити за кафедрою 

9 ММІІ ХТФІ 
ФСП,ФММ 2 60 36 24 12 24 1 30 18 12 б 12 

інформаційного пра-
ТЕФІ ВЩ 

ва та права інтелек-
ІЕЕІ ФТІ, ЗФІ туальної власності 

ФСП ФММ 

ІПСА,ІТС, 

ММІ,ХТФ, МКР та залік ФЕАІ ФЕЛ, 

ТЕФ, ІЕЕ, закріпити за ІФФІ ФІОТІ 

ФТІ, ЗФ, кафедрою ФБМІІ ФМФІ 
ФЕА, ФЕЛ, 1 30 18 12 6 12 2 60 36 24 12 24 РТФ, ФЛІ конструювання 

ІФФ, ФІОТ, верстатів імашин 10 ФБТІ ФПМІ 
ФМФ,РТФ, ММІ ПБФІФСП 
ФБТ, ФПМ 

ПБФ, 

Всього .., 
90 54 36 18 36 3 90 54 Зб 18 36 .) 



№ 

п 

і 

п 

І 

І 

2 

3 

11 

nродовження ода тку о д N!4 
Кафедра інформаційного Кафедра Контрольні заходи Розподіл за семест-

Розподіл за nрава та nрава інтелек- хімічного,nолімерного і рами 

кафедрами, туалЬІюї власності ФСП силікатного маш11нобу-

ЯКІ (модуль:Право інтелекту- дува11ш1 ІХФ 

в~1кладають альної власності) (модуль:Патентоз11авство 

дисципліну та набуття nрав) 

Обсяг Аудиторні Обсяг Аvдито:JНі 

кред год ере кр ед ГОД. 
ере 

семестр 
Інститути, 

L: л п L: л п мкр факультети 

МКР та залік 

ІХФ закріпити за 

І 30 18 12 6 12 2 60 36 24 12 24 
кафедрою 

9 ІХФ 
хімічного.полімер 
ного і силікатного 

машинобудування 

n родОВЖСІІІІЯ о датку о д N!4 
с Конт-

* 
№ 

Дисшшліна 
Обсяг Аудиторні заняття р рольні о. 

Інститути, факультети Е-

п/п дисциплі с u 
заход11 Q) 

~ 

н 
Q) 

u 

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10 ФБТ, ПБФ, ХТФ, 

ФЕА(АЕСЕл,Ел.мех), ФБМІ, ФІОТ, 

Цивільний Залік 
ФЕЛ, РТФ,ФЛ,ФСП, 

2. І 30 18 10 8 12 
зах11ст 

9 ІПСА, ММІ, ІХФ, ТЕФ, ІФФ, ІЕЕ, 

ЗФ, ФПМ, ФТІ, ІТС,ВПІ, ФММ, 

ФМФ. ФЕА(крім АЕСЕл, Ел.мех) 

Додаток№ 5 
Дані для планування вибіркових навчальних дисциплш шдготовки 

магістрів за освітньо-науковою програмою 

Обсяг 

Дисципліни, 
дисциплін Аудиторні заняття 

які формують * 
с о. 

компетенції з Контроль Е- Інститути, факультети 
р u 

::: ні заходи 
<!) 

:с ::: ~ с 
~ 

J 
:: 

~ 
Е- Q) 

о ~ ~ u t:::t t... о. о. 
о о t:: о L.. ..Q І.О 

u ~ 

CQ t::; 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Навчальні 2 60 36 18 18 24 Реферат 9 ІТС,ММІ,ІХФ,ТЕФ,ІПСА,ІЕЕ,ІФФ, 

д11сшшлін11 з Залік ФТІ.ФПМ,ФБМІ,ФЛ 

проблем 10 ХТФ,ФЕЛ,ФЕА,ФІОТ,ФМФ,ВПІ, 
сталого ПБФ,ФБТ,ЗФ,РТФ,ФСП,ФММ, 
розвитку 

Навчальні 2 60 36 30 6 24 Залік 11 Всі інститути і факультети 

ДИСЦІШЛіНІІ З МКР 

педагогіки 

Практикум з 4,5 135 108 108 27 Реферат 9, Всі факультепt і інст11тути 

іншомовного Залік 10, 
наукового Залік 11 
спілкування 



4 

5 

6 

7 

№ 

п 

І 

п 

І 

1 

2 

12 

Наукова 

робота за 

темою 

магістерської 

дисертації: 

І .Основи 

наукових 2 60 27 9 18 33 Залік 9 Всі інститути і факультети 

досліджень 

2. Науково-
дослідна 5,5 165 18 18 147 10 Всі інститути і факультети 

робота за Залік 11 
темою 

магістерської 

дисертації 

Науково-

дослідна 9 270 270 Залік 12 Всі інститути і факультети 

практика 

Робота над 

магістерською 21 630 630 12 Всі інститути і факультети 

Дисертацією 

Навчальні 3 90 54 18 36 36 Залік 9 ФММ, ФСП, ВПІ,ФЛ, ФБТ, ПБФ, 

дисuиплішJ з ХТФ, ФЕА, ФБМІ, ФІОТ, ФЕЛ, 

менеджменту РТФ,ФМФ 

(інноваuіІІний 10 ІПСА, ММІ, ІХФ, ТЕФ, ІФФ,ІЕЕ, 

менеджмент, ЗФ, ФПМ, ФП, ІТС 

дисшшліна з 

розробки 

стартап-проек-

тів та інше) 

Додаток№6 

Дані для планування вибіркових навчальних дисциплін 

підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою 

::::::: 
Аудиторні заняття 

i::::; 
Конт-i::: 

с "- :s: 
рольні Дисципліни t:i::: ::f * u u р о. 

Інститути, факультети які формують \О :s: заход1J Е-

о t:! с u 
компетенції 

(].) 

~ 
(].) 

з :- І- u r..: ro 
Е 

о ·= о. '-
~ 

:..:: 
::;: о ro о 

~ ..с 

~ о. ~ 
<:,) о u r:: ro 
а. t.... ::а --. 
~ 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Навчальні 2 60 36 18 18 24 Реферат 9 ІТС,ММІ,ІХФ,ТЕФ,ІПСА,ІЕЕ,ІФФ, 

дисципліни з Залік ФТІ,ФПМ,ФБМІ,ФЛ 

проблем 10 ХТФ,ФЕЛ,ФЕА,ФІОТ,ФМФ,ВПІ, 

сталого ПБФ,ФБТ,ЗФ,РТФ,ФСП,ФММ, 

розвитку 

П ра пи кум з 3 90 72 72 18 Реферат 9, Всі інститути і факультети 

іншомовного Залік 10 
професійного 

спілкування 



3 

4 

5 

б 

№ 

n 
І 

n 

І 

І 

Наукова робота 

за темою 

магістерської 

дисертації: 

І. Основ11 2 60 27 9 18 33 Залік 9 
наукових 

досліджень. 

2.Науково- 2 60 18 18 42 Залік 10 
дослідна 

робота за 

темою 

магістерської 

дисертації. 

П ередді nлом на 14 420 420 Залік 

nрапика. 

Робота над 16 480 480 
магістерською 

дисертацією. 

Навчальні з 90 54 18 36 36 Залік 

д11сциnлін11 з 

менеджме11ту 

(інноваційний 

менеджме1п, 

днсциnліна з 

роз роб кн 

стартаn-

nроепів та 

інше) 

*9, І О - 1 та 2 семестри першого року навчання .магістрів 
11, 12 - 3 та 4 семестри другого року навчання магістрів 

ІЗ 

Всі інститути і факультети 

Всі інститути і факультети 

] ] Всі інститути і факультети 

11 Всі інститути і факультети 

9 ФММ, ФСП, ВПІ,ФЛ, ФБТ, ПБФ, 

ХТФ, ФЕА, ФБМІ, ФЮТ, ФЕЛ, 

РТФ,ФМФ 

10 !ПСА, ММІ, ІХФ, ТЕФ, ІФФ,ІЕЕ. 

ЗФ, ФПМ, ФТІ, ІТС 

Додаток № 7 
Дані для планування вибіркових навчальних дисциплін підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
:r: 
t:; Аудиторні заняття 
с:: Конт-

І- :s: с ti:: ::r рольні () а. 
() р !-

Дисшшлі1ш 
\.О :s: заходи u Інститути, факультети 
о ~ с <1J 

::; 
<1J 

.... !- u .... о 
:- ~ са 

Е 
:І: t- ·: :..::: а. 

і:1 о J со:: о 

і:1 d а. \О 
<1J о t:: со:: 

t.... ес ....-
а. -. 

:::r::: 

2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Загально- Залік 1 Всі інститути, факультети 

наукові 4 120 90 36 54 зо Мкр 

(філософські) Екзамеt-1 2 

дисципліни 
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2 Навчальна Залік 1 Всі інститути, факультети 
дисципліна Екзамен 2 
мовно- 6 180 72 72 108 
практичної 

підготовки 

з Навчальні Залік 2 Всі інститути, факультети 
дисципліни 

для здобуття 

мовних 

компетентнос 

тей, достатніх 

для представ-

лення та обго-

варення ре-
2 60 24 18 6 36 

зультатів нау-

кової роботи 

українською 

мовою в усній 

та письмовій 

формі 

4 
Педагогічна 

2 60 Залік з Всі інститути, факультети 
практика 

Додаток№ 8 
Список 

за1~ріплення навчальних дисциплін за кафедрами університету 
№п/п Навчальні дисципліни Кафедра Інститутути(факультети), 

які забезпечуються 

1 2 3 4 

Бакалаври 
l Історичні навч. дисципліни Історії Всі 

(блок І) 

2 Україномовні навч. Укр. мови, літератури та культури Всі крім ВПІ (06 І) 
дисципліни (блок 2) 

з Філософські навч. Філософії Всі 

дисципліни (блок З) 

4 Психологічні навч. Психології і педагогіки Всі 

дисципліни (блок 4) 
5 Правові навч.дисципліни Публічного права, господарського та Всі 

(блок 5) адміністративного права, інформаційного 

права та права інтелектуальної власності 

б Екологічні дисципліни Екології та технології рослинних полімерів ФЕЛ,ММІ,РТФ,ХТФ,ВПІ, 

ІТС,ФПМ,ІПСА,ФІОТ,ІХФ. 

ЗФ, ФММ,ПБФ,ФМФ, 

Інженерної екології ФСП,ФЛ,ІФФ,ФБМІ,ФТІ, 

ФММ. 

Екобіотехнології та біоенергетики ФБТ 

Техніки електрофізики високих напруг ФЕА 

Теплоенергетичних установок теплових і ТЕФ(крім АПЕПС) 

атомних електростанцій 

Автоматизації проектування енергетичних ТЕФ(АПЕПС) 

процесів і систем 
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7 Іноземна мова, Англійської мови технічного спрямування № І ТЕФ, ІЕЕ, ФЕА, ФЕЛ, 
Іноземна мова ХТФ та всі для заочної 
професійного спрямування форм11 ІІЗВЧЗНІІЯ 

Англійської мови технічного спря.мування No 2 ІФФ, ІХФ, ММІ, ПБФ, 

ІТС, ФМФ, ФТІ, ЗФ 

Англійської мови гуманітарного спрямування ВПІ, ФБМІ, ФБТ, ФІОТ, 
№3 РТФ,ІПСА, ФММ, ФПМ, 

ФСП 

Теорії, практики та перекладу англійської ФЛ 
мови 

Математ11чного аналізу та теорії ймовірностей ФІОТ, ІПСА, ФММ, ФЕЛ, 

ІТС, ФБМІ, РТФ, ФПМ. 

Диференціальних рівнянь ТЕФ, ФЕА, І ЕЕ 

8 В11ща математ11ка Математ11чної фізики ММІ, ВПІ, ІХФ, ІФФ, 

ХТФ, ЗФ, ПБФ, БТ.ФСП. 

Мат.методів захисту інформації ФТІ 

Інформаційної безпеки 

Загальної фізик11 і фізики твердого тіла ММІ спец.133, 2 курс 
спец.132( крім каф. 

ДММОМ),ВПІ, ІФФ, ІХФ. 

ПБФ, ХТФ, ІТС, ФБТ, 

ТЕФ( крім 

каф.АТЕП,АПЕПС) 

9 
Загаль11ої і експериментальної фізики ЗФ, ФЕА, ІЕЕ, ТЕФ (каф. 

А ТЕП,АПЕПС) 
Фізика 

Загальної і теоретичної фізики ФБМІ, ФІОТ, ФПМ, ФЕЛ, 

РТФ, ІПСА. 

Засобів захисту інформації ММІ (каф. ПМ, ММОМ) 

Пр~1кладна фізика, Інформаційна безпека, ФТІ 

ММЗІ, ФТЗІ, Фізика енергеп1чних систем 

Пр11кладная фіз11ка ММІ(І курс спец. 132, 2 
курс каф. ДММОМ) 

Фізик11 енергеп1чннх систем ММІ (каф. ПМ, ММОМ) 

10 Хі:-.1ія Загальної та неорганічної хімії Всі.(крім ФСП, ФЛ,ФММ) 

11 
Фізична хімія Фіз11ч11ої хімії ХТФ, ІХФ(спец 161), ІФФ. 

ФБТ 

12 
Поверхневі явища та Фізичної хімії ХТФ, ІХФ(сnец. 161), 
дисперсні системи ФБТ 

13 
Інженерна та комп'ютерна Нарисної геометрії, інженерної та Всі (крім ФСП, ФЛ, ФММ 

графіка комп'ютерної графік11 

Теоретичної електротехніки ФІОТ, ФТІ, ФПМ 

Теорія електричних, Промислової електроніки ФЕЛ( каф. ПЕ,ЕПП) 

14 електронних та магнітних Телеко~1унікаціІІ ІТС 
кіл 

Електронної інженерії ФЕЛ(каф. ЕІ) 

Теоретичніоснов11 Теоретичної електротехніки ФЕА, ІЕЕ, ЗФ, ІХФ, ПБФ, 

15 електротехніки ТЕФ, 

(Електротехніка) 

Теоретичної електротехніки ФІОТ,ІФФ(крім каф.фізики 

металів та каф. 

Металознавства та 

Основи електротехніки і 
термічної обробки) ,ММІ, 

16 ІПСА, ТЕФ, ХТФ, ІХФ, 
електронік11 ІЕЕ, ФБТ, ФБМІ, ВПІ. 

Промислової електронік~1 ІФФ (каф.фіз11ки металів та 

каф. Металознавства та 

термічної обробки) . 

17 
Безпека життєдіяльності та Охорон~~ праці, промислової та цивільної Всі (згідно робочих 

цивільний захист безпеки навчальних планів) 



16 

18 Охорона праці та цивільний Охорони праці, промислової та цивільної Всі (згідно робочих 
захист безпеки навчальних планів) 

Теоретичної механіки ЗФ, ІФФ,ТЕФ(крім 

АПЕПС),ІХФ, 

19 Теоретична механіка ФЕА,(каф.ЕМ,ФЕМСтаЕП) 

,ПБФ(крім каф.ДММ та 

ОМ,ПМ),ФБМІ(тільки 

каф.БЗЛ),ІЕЕ.(згідно РНП.) 

Магістри за онп 
20 Навчальні дисципліни з Кібернетики хіміко-технологічсних ФТІ,ІТС, ММІ, ІХФ, ЗФ, ФІОТ, 

проблем сталого процесів ПБФ,ФБМІ, ФМФ,ФЕА, 
розвитку ХТФ,ФБТ,ІФФ 

Радіоприймання та обробки сигналів ФЕЛ,РТФ 

Кафедра теорії та практики управління ФСП,ВПІ,ФЛ 

Автоматизації проектування енергетичних ТЕФ 

процесів та систем 

Електропостачання ІЕЕ 

Математичних методів системного аналізу ІПСА,ФПМ 

Міжнародної економіки ФММ 

21 Навчальні дисципліни з Психології і педагогіки Всі, крім ФМФ,ФЛ 

педагогіки 

22 Практикум з Англійської мови технічного спрямування ТЕФ, ІЕЕ, ФЕА, ФЕЛ, ХТФ та всі 

іншомовного наукового №І для заочної форми навчання 

спілкування Англійської мови технічного спрямування ІФФ, ІХФ, ММІ, ПБФ, ІТС, ФМФ, 

№2 ФП, ЗФ 

Англійської мови гуманітарного ВПІ, ФБМІ, ФБТ, ФІОТ, ІПСА, 

спрямування № З ФММ, ФПМ, ФСП, РТФ. 

23 Навчальні дисципліни з Промислового маркетингу ІХФ,ММІ,ІТС,ФПМ 

менеджменту 

(інноваційний 

менеджмент, Теоретичної та прикладної економіки ФЕА,ІЕЕ 

дисципліна з розробки 

стартап-прое кті в та 

інше) Економіки та підприємництва ФБТ,ХТФ,ФСП,ФЛ 

Менеджменту Всі, крім ІХФ,ММІ,ІТС,ФПМ,ФБТ, 

ХТФ,ФСП,ФЛ,ФЕА,ІЕЕ 

м апстри за опп 
24 Навчальні дисципліни з Кібернетики хіміко-технологічних процесів ФТІ,ІТС,ММІ,ІХФ,3Ф,ФІОТ, 

проблем сталого розвитку ПБФ,ФБМІ,ФМФ,ФЕА, 

ХТФ,ФБТ,ІФФ 

Радіоприймання та обробки сигналів ФЕЛ,РТФ 

Кафедра теорії та практики управління ФСП,ВПІ,ФЛ 

Автоматизації проектування енергетичних ТЕФ 

процесів та систем 
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Електропостачання ІЕЕ 

Математичних методів системного аналізу ІПСА,ФПМ 

Міжнародної економіки ФММ 

25 Практикум з іншомовного Англійської мови технічного спрямування ТЕФ, ІЕЕ, ФЕА, ФЕЛ, ХТФ 

професійного спілкування №l та всі для заочної форми 

навчання 

Англійської мови технічного спрямування ІФФ, ІХФ, ММІ, ПБФ, ІТС, 

№2 ФМФ, ФТІ,ЗФ 

Англійської мови гуманітарного ВПІ, ФБМІ, ФБТ, ФІОТ, 

спрямування № З ІПСА, ФММ, ФПМ, ФСП, 

РТФ. 

Конструювання верстатів і машин Всі, крім ВПІ,ФЛ,ФММ,ФСП, 

ФБМІ, 

Хімічного, полімерного і силікатного 

машинобудування ІХФ 

26 Навчальні дисципліни з Промислового маркетингу ІХФ,ММІ,ІТС,ФПМ. 

менеджменту 

(інноваційний 

менеджмент, дисципліна з Теоретичної та прикладної економіки ФЕА ,ІЕЕ 

розробки стартап-проектів 
та інше) 

Економіки та під11риємництва ФБТ,ХТФ,ФСП,ФЛ 

Менеджменту Всі, крім 
ІХФ,ММІ,ІТС,ФПМ,ФБТ, 

ХТФ,ФСП,ФЛ,ФЕА,ІЕЕ 

Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії 

27 Загально-наукові Філософії Всі інститути,факультети 

(філософські) дисципліни 

28 Навчальна дисципліна Англійської мови технічного спрямування Всі інститути,факультети 

мовно-практичної №1 

підготовки 

Навчальні дисципліни для Випускова кафедра 

29 здобуття мовних 

ком nетентностей, Всі інститути,факультети 

достатніх для 

представлення та 

обговорення результатів 
наукової роботи 

українською мовою в усній 
та письмовій формі 



18 

Додаток№ 9 
(і;) 
~ 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Ректор КПІ ім. Ігор• Сікорс:ькоrо 

---- М.З.ЗrуровськмІ\ 

____ ; 2018р 

МІНІСТЕРСТВО ОСІІІТІІ І НА}'КІІ УІ\РА!ІІІІ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ Імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
(прийому 2018 року) 

Підrотовки ___ м_а_пс_т.;..р ___ 3 r"11y31 знань 
4"JІNOC81"""6-e"'"rf"t'-J 

____________ Факультет (інститут) 

за с:nеціалькk:tю 

за спеці"1Іізацією 

{~ .... "" .. ", ..... ".) 

---------,-,.,,.-,-~-... -,-.._-,.--.,,..----------КоаліфікаціА 
______________________ Строк навчакн• 

(.а-..е:~мчJ:} 

за освІтньо-профосійною проrра"ою маrістерської підготовки 
i"'UUl'llPCJl''8•") 

ка основі 

Форма наочанки ___ а~•=-""'•-U:""""І .... ~,,.,!':1e~!1~~fr.,1.="-=i'""'J "~-~r•t=..,~ri--
Випускова кафедра _____________ _ 

'"""'ї:_· І fманІ 

IV. АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ 

V. Пnан навчального nntшecv 

1рік4 місяця 

КіІІь•ість годин " Розподіл аудиторних rодин на тиждень за 

і.,. курсами і семестрами 
НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ 

дисципп1н,и 

Аудиторних 

утоuу"МиІі 1t ~-___:l~KU:::V~---L-l _ ___:l~iK:.r.cVOC:....__--j 

Кількість тижнів у ССМСС'Трі 

·j і. 'і .; Соместрм 

е н ·:1"~ ! с u 
11 18 11 17 

патентознавство та Інтелектуальна 

власність 

Разом за п.1.1 

Іі І 1 11 t 

І.ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

1.1. навчальні дисципліни базоооУ підrотовки 

90 54 36 18 36 

1.2.Навчальні дисципліни базовоr підготовки (за вибором студентів) 

Навчальна дисципліна 3 nробnом сталого 
60 36 18 18 24 

розвитку 

Практикум з іншомовного професійного 
90 72 72 18 

спілкування 

навчальна дисципліна з менеджменту 

(Інноваційний менеджмент, дисципліна 90 54 18 36 36 

,._ з розробки стартап-проектіо і таке Інше) 

Разом за п.1.2 

1.3.ДослІдницький ІнаvкооийІ компонент (за вибором 1 :тvдентівІ 

['і~~~~~~. Р.?°"т а за те мо ~о маnстврс:ькоі 120 

1. Основи наукових досліджень. 60 27 18 33 

2.Науково-дослідна робота за темою 
60 18 18 42 

маrістс<>еькоУ дмсеотацІі 

nероддипnомка nракти ка 14 420 420 

Виконання маrістерської д"сертацrі 15 4ЗО 4ЗО 

Разом за п.1.3 

ВСЬОГО ЗА ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОІ ПІДГОТОВКИ ; 
11.ЦИКЛ ПРОФЕСіИНОІ ПІДГОТОВКИ 

11.1. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки 

Ра:~ом за п.2.1 

11.2.Навчальні дисципліни просЬесійноУ та практичної підготовки (за вибором стvдентІв) 

Разо" за n.2.2 
ВСЬОГО ЗА ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ: 

Загальна кількість 90 

Кількість годин на тиждень 

Кількість екзаменів 

Кількість заліків 

Кількість wvncoвиx П"Оектів 

Кількість курсових робіт 

/цмвіnьнмй захист / 9,10 І 30 І 18 І 10 І 12 І 

Уха•лоно н• 311сіданні Вчоноr ради унІuорситоту протокол № _ від ___ 20 _ р. 

Гоnова НМК 
СП-151 

Директор інституту (декан факультету І 
cn.L,.І 

Завідvвач каФедри 
САІААМС) 

з.ахмет маrfсторс:ьких дисортацІй nnануоатм о ос1акні доа тм•ні їх підrоtооки. 
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Додаток10 
МІІІІСТЕРСТВО ОСВІТІ І І ІІА УКІІ )'КРАІІІІІ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАІНИ "КИІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ і"оні ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Ректор КПІ 1 ... Іr09" СІ1орсь1оrо 

---- М.З.Зrуровеь••м 

----~ ~180 

ПІАrотоокм 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
(npмicouy 2018 року) 

~,~-м-,-".,.-~-'-1:'..:.~-, __ 3 r&nY1-t JQKb ----,.-.... -,-~-",-• .,.,-. ,_._-"---- Факуnьт8'Т (Імс::тмтуr) 
:ui cnoцt.anьмh:Тio ----------------------КоаnІфІuцІя 

---------т:,.,::::,"::-:"'""=-:•"""""'.,-'""' _________ Стро• маооtеаммА 
и осоtтмьо..nрофосІйноІО nporf!a.юІO шtЮторськоі n~r:::~:"_1 м.1 осмоnІ 

Фор-..а маечаммА ___ ІІJІдас::."•1n""'"""''"~'..,..""'F.і~о;т1х~;;;~а'і:1-"'::;;,..."11n•""· п111"""'''ГІ --

"'""'І:." І 
V. Пnан навча.nькоrо "'"""...,.v 

1 рік 4 "ісяця 

с: 
с: 
о 

POJ;noдln 3.8 семестраМt4 

ІС~оа.І і~ 
ЮnькІсть rодмн 

Аудиторних і 
КІnьаІать аудиторних rодмн 31 курса"• І 

оомострамм 

~ 

!f 
l 

НАЗВА НАВЧАЛЬНО\ 
ДИСЦИПЛІНИ 

s 

! 
а 
ІІІ 

•S )lt'OlolY"'l.-C" 

s 
~ і~ ~ 

~ 

І 
Jj u § 3.-

І ~ ! .!і"" ji ~ ~ ~! :! ~ t! ~ а. с: 
с: 

І курс 11 курс 

І.ЦИКЛ ЗАГАЛЬНО! ПІДГОТОВКИ 

1.1. Наочаnьні днсцмnліни базооо1 nідrотооки 

~- Патонтознавстuо та інтелектуальна 
ОІІасність 

--•--->-----+---+---•--~- -- - --І--.._---1------~---t----1 

80 10 80 

Разо" 3а n. 1. 1 

1.2.Навчаnьні дисципліни базовоІ nідrотоокм (ia онборо" с:тудонтів) 
Наоча.nьна д."сцмnІ\Іна 3 npo6neм eranoro 

-- j)O~JD=M"-'ткy'L--c--------- -
Практику" з інwо"овкоrо 
nрофосімноrо сnілкувакня 

Навчаnьна днсциміна з "онодІОС"окту 

(інноваційний "онодІОС"онт, дмсциnліна 
3 ро~робки с:тартаn-nроектів і тако 

інwо) 

Раю" 38n.1.2 
ВСЬОГО ЗА ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ: 

60 62 
----1---1--+---- -- ~- -- - - ·-->----·-

90 12 12 78 

90 10 80 

1.3.Дослідницькнй (науковий) комnононт (за внборо" студентів) 

наукова робота за томоN> маrІсторськоІ 
120 

дмсорт~цr~ 

1. Осмооt1 мауr.овм1 досnЩ.Снь. 60 62 

2.Науа.ооо-дос.nі,Ана робота» тoa.t0t0 
60 62 

маrJстерсьаоІ дисеотаuП 

nореддмnnоuм.а nрапмu 1• •20 •20 
Виаомаммя маrІстореькоІ дисортацп 16 oltO 480 

Ра.-.о" JІ n. 1.3 

ВСЬОГО ЗА ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОі ПІДГОТОВКИ : 
11.ЦИКЛ ПРОФЕСІИНОІ ПІДГОТОВКИ 

11.1. Навчаnькі дисцмnлінм nрофосійко1 та nрактичноі nідrотоокн 

__ І ___ ----------1---•---+---+--1--1--
Раю" 11n.2.1 

11.2.Навчаnьні дмсцнмінн nрофосійноr та nрактмчно1 nідrотооки (» вкборо" студентів) 

~J-· -----------~~~--------====- --~ -~- -- --=·--~ ---
Ра10" за n.2. 1 

ВСЬОГО ЗА ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНО\ ПІДГОТОВКИ: 

Заrальна кількість 

Кількість окзамон іо 

Кількість заліків 

Кількість kVDCOOИX RDOOmO 

Кількість курсових робіт 

!цивільний захнс:т 

Гоnош~ НМК 

Завідувач •аф•дри 

І в.10 І 

І 
-----,n-·ьІ 

З,ахмст щrІсторсь•их. ,АисертацІй пnамум1м о останнІ ,ава тм•нІ Іа n(Аrотоsкм. 

90 

І 1 І зо І в І s І 2 І 22 

У>'•апоно на JасІ"-ннІ Вчоноr patJи унІоерситету прот0«ол Nt _ eltJ __ 20_ Р. 

д•Р8"'ОР Імстмтуту Ід•••• факуnьтоту І 
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Додатокll 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІІ І НАУКІІ УКРАІІШ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАУНИ "КИУвський ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІманІ ІГОРЯ СІКОРського·· 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
ЗАТВЕРДЖУЮ (nрийому 2018 року) 
Ректор КПІ ім. tropя С4корськоrо Підrотоаки _

1 
__ м_аr_іст...;Р'---__ з ranyзl змаиь 

------------ Ф•куnьт.т (інститутІ 

____ М.З.Зrуроооькиі'І 

____ :201вр 

3а сnецІаnьt4іотю --------~,,,,.-, ... -"~.="'",..~----, ________ Кваnіфtuція 
-----------,,,=.,,,,-=.,,.,.,..,.,,",.----------Стро• НАО'СаННJІ 

за освітмьо-мо11укооо~о neorpaм0t0 маrістееоької nівr~о:.к~ .... ) 

Форма маочанн~ СJІ;щ .........,, uoJ.ll.t'~""" 

111.ПРАТ:.... І т--· І 

V. n-,ан освітиьоrо nrJe.Uecv 

НАЗВА НАВЧАЛЬНО\ 
ДИСЦИПЛІНИ 

PoJnoд&n 3• семестр•ІІWІИ о Кіn...кіС1'ь rодмн і Роз.nоді11 аудиторнм• rодин на тмждеиь и~ 
j Av ;,.р курсами І семестрами 

~~ J д~о ииа t:::::LВXi~:::::r::::::::JІ~І~i:::==:=J 
І J ~ ~ ~ § 1 і G '# • -•1""'"' і 

1
.1 1---'---'-І ---"--С__,,_•мІОСтр_и """--'----4 

В ~ І ~ R ~ .!! Юnькіоть тижиіu у а-меаrрі 

оnаоніоть 

Наочаnьна дІ~4оцимІна 3 фуидамомтаnьиоІ 
nідrотоокм НІ1 

Н•uчаnьиа д"оц"nnіиа 3 фуидамантаnьнОі 

1_ n•дrотоокм Nt_2 

Разом аа п.1.1 

..... 
І.ЦИКЛ ЗАГдльно·1 ПІДГОТОВКИ 

1.1. Наочаnьні дисцмnnіни ба3ооої підrатовми 

80 64 38 18 36 

120 64 38 18 116 

120 6• 36 18 66 

1.2.НаочаnьнІ дисцмnnІки ба3000У nІдrотооки (3а вибором студсктІв) 

Н•u'Чаnьм.11 дмоциnnіwа з nробnем 01'anoro 
во 36 18 18 24 

ро> витку 

111рактикум 3 ~нwомооноrо наукоооrо 
4,6 136 108 108 27 

C:Пif!!S.'""OAHHA 

Навч.11nьна Аисципnіна) no,a.aroriK'41 60 36 30 24 

Наоч:аnьна дисциnnіна i 

мокаджманту (Іккооаційкий 
90 64 18 38 36 

ма:нсджмонт • .амсциппіна 3 ро3робки 
стаnтоn-nnаоктіо І тако Інwо• 

Раз.ом 38 n.1.2 

1.3.Досnідницький (науковий) компонокт (3а вибором студонтІо) 

11 18 17 

ІНаукооа pooota з.а ТОМОМ) маr1стероько1 

1-----д111~~-!UІІ-·:ки·_~~-~--~~-І---І--+-~~~-~~-І--t~-+--,-+--l--=-.\----І·~~-+-~--11------1 
1. Основи ноукови:х досnІд.жонь ЄО 27 18 ЗЗ 

Наумово-дООІ'Іідм.о nраnмка 270 270 

21 630 630 

Ра~зом 38 п.1.3 

ВСЬОГО ЗА ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОІ ПІДГОТОВКИ: 

11.ЦИКЛ ПРОФЕСІИНОІ ПІДГОТОВКИ 

11.1. НавчаnьнІ дисциnnІни профосІйноУта nрактмчноf nідrотовки 
І І І І І І І І І І І 

І І І І І І І І І І І І 
1-~--!.-~~---~~~--~-ІІ--І---ІІ---І-І-ІІf---+--tІ-- І І 

Р~ом :ia n.2.1 І І І І 

11.2.НаочаnьнІ дисципnіки nрофосіі'ІноІ та nрамтичної підrотоаки (3а вибором студснтіо) 

Раюм :ta n.2.2 

всього ЗА• •икл ПРОФЕ!СІЙНОІ ПІДГОТОВКИ: 

Заrаnьн:а ес:іnькість 120 

Кількість rод"н на тмждонь 

КІnькість см3амоніо 

КіnькІсть 3аnІкІв 

Кількість КVDCOBMX ПІ"ІОО1<ТЇО 
Кіnькість курсових робіт 

Іци1.1іnьмий захис" І е.10 І • І І 12 І 

cn.151 

Завідувач к.аФодри Дире.стор імституrу (дем.он фемуnьтету J 

За:кмст м•rіот•рсьмих диоер1'ецій n.nамуоатм ЕІ оотаt-1нІ два тмжиі У• nідrотоuки. 
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Додаток№12 

(6) 
~ 

НАЦІОНАЛЬНИМ ТЕХНІЧНИМ УНІ8ЕРСИТЄ1 УКРАІНИ ·кмІвськии ПОПІТЄХНІЧНИМ ІНСТИТУТ, ... "; .ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

____ ______ Ю.І.Якмм ... ко 

_____ 2018р 

Н.11Ммен~вання дмсцмnnін 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ППАН 
на 20 __ / 20 __ наочаnьний рік 

CMЦJ.&nwtlCf" (•ОА І НА.І") 

Cnt-WA1111.au"' (н•1сw) 

:::::::~:~ooo"'n-pa"o"' ""'"''"І>С"~:~~~;;••м ·-----_-_-_ --===-------
B"n~cкou •ІфеАРІ 

1 uикn змАЛьнО< nопrотоеки 

Ф••vn"т81t»tСТи1ут) 

Форw•н. ...... н1111 .~~енна 

Терw1н ..... ...,.."" ~ 

D І " " 

І І І І 
__ _.__ _____ _. ----.--..---...---~· -----~т- т---·--·- ~- -~--·-----' 

І І І ' ! І 

І --~---"---+--+-_._-+--;~~:_: r ; ~ ~! _ ___, _ ____, 
Ра»м иn 1, І __.. __ -_г_._· ______ __._ ____ _.____.___.__._ __ L~-1---r=r==i-_-___ ~-· 

І 2 н~~І АМСІ»'Іf\nІМИ 6.1.юаоt ПІrAtotoea" (J.1 ...бором СТУАІІ'МТІ8J 

r~---------------+--------------->--~~:-+~-+--+----+--+--+-,--1 І І І І І і І 
-··----------------1-11 _________ , ___ '-+-+---іІІ~ІІ __ _,11_---+~11__,_1-+1_ -·.,_І __ се;-! ~+ 

- - - _ _J Р1>0"мп12! і і І І ·-~-·-- І ! ;· ' t • f І і І 1 

- І 
І )~І.А"~ИМ (".аукоеиМ) •омnомекt (и ~ С1')'АІНІіоJ І 

-·----- --------=----_-"І __ ~_ І -Т--1---1 ~ [ 1 Г! ; ___ \Ц--·--~J--+J 
І Ро~::.·:~·: І LI j ' ' j ' і 1 ! І 

-----·----------------В-С_ЬО_Г_О_ЗА_Ц_И_КЛ_ЗА_ГА-ПЬ-Н~І-ПІДГОТООІСИ -·----г-·1 г---Іf----+---ггг ----: - І 

11 ЦИКЛ ПРОФЄСІИНОІ ПІДГОТОВКИ 

і . -. - - ------~І---------р_·-"---2-: . -~-t--+j~j ~:----:: --+!---· -+--+!-!·-•!-+-!-+--_.___.!.__.__--' -+-j-, ! ----- - І 
І 

j ! 
:- !-

І 
l _____________________ Р_д_зом_:ІА_ТЕ_Р ... ~н_нАІІ_..,.,._н_я.+-[ 1_20 _ __.__._ __ ..,_Е-и-..... - •• --'----~____,1.-.--.,---~~f--t--<---І -~: -· _11-7±-1 

~-----;:;з.n=":::"~-----..;1-"--t--1 ~, -~, --tl--il-t--.._, -+І_.;_~ · , і 

~А!:;і~~~~" - і- 1 \ ГfFГТfFJ . ; і j 
1 -------""-'Р::-СГР::::.Р:::Р..!:.ГР::::::.:. _____ +1-+~l . .__;.., -+-: __..! -+!-+1-іІ 1 і І І • І 
І ,QIG' І І . ; ' І І ' І 
Г-- ____ P.:..:-::..:.::::::•c.::""~-----l~----:- ~-о-/ -~І -І -7--+-__.__. 

ПРАКТИ КМ 

в ... nраати_•и_-+---_Т•Р_"'"-""°_мА_•••_• -+-1-т~:::~ 1 Е-1 1._ц_------Ф=ор_...,_"='кт=·"'='•_"У_••=""'='" ====== --1~~ 
АТЕСТАЦІЯ 8ИПУСКНИІОВ 

РО3ПО,QІ1\ ГО,QИН ПО ПІДГОТОВЦІ ТА ЗАХИСТУ МАПСТЕРСЬКОІ ДИСЕРТАЦІІ 

Є• 
k..ofOto,811• 

НоР81 • rQAtiІ••• 
q1tty.1118•JІ 

.ю· 

ІСІІ"І•ІDС"І• lk..,.. 
C"'tAlfol'•• ,_,.... 

• І • • Т • 

І І 
-----------!- +- --Т-

-~1 - -г-

j І 

P03110.11Jrt го.аин 3 (КОМПІІЕКСНОГО) ВИПУСІО<ОГО ЕКЗАМЕНУ 

Ви.а ро6о1м 

Кoнcyni.ryuммtl 

д..cuttnn~. uo 

усн ... ~ ... " ..... 
І 

r----1------1--;--1--1!- - 1
-

,___. ------ -1------·-~·-

--------~ -- --Т-·~-

--+------ - ~--- -;-- - ·->---І------

-'-
r.~,......--•r0y'l~••a6o,...т~-· 
•. .,....cт-.,,,....[l:t,u.ol~ 

Y•••~,.."a~rB...olp#lduЬ.Cmum'ff"y(ф.-yn~r1.nюroкoлнr __ .," ___ 10_p 



ЗАТВЕРДЖУЮ 

ntpw.i nPDPtcYOP кn1 Ім. Іrор8 C••osicw.oto 

____ 2018р. 

f j 
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Додаток№ 13 
КАЦІОІІАnьниИ ТЕХНІЧНИМ УНІВЕРСИТЕТ )'І(РАІНИ ·ки1вськии поnІТЕХНІЧНИМ ІІІСТИТV "." ІІ"ОРЯ СІКОРськоrот-

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
на 20_120 __ навчаnьний рік 

(прмііоt.оу студсн>іо 201_ р.І 
Cмq..,...ic;~ І•ОА 1 мauJ 

Cмq,i&ni»_. t•иаІ 

Ф••уn"мt~ 

Форма~W88"88ММ8 

Тtрмім•t"•МІІ 

::~=:::-·•.ооn~•Псnрс.:..м_:-~-';"'"-· _ ..... _. ---------------
В111")С«ом1~ 

:": Іі 
~8)Ci8'0p!UfflriQ-lll ........ "" 

С"ІФС••Іс"ІІІК~• 
ТІІ~ро)ІІQДІІІ~С:~" ІурС 

f--,.--f--,.----.-,_-,..,,-,----1 ~Г-г---,----т--~--+--*~..,...'---'-,·'-<'_•.,.,.,__'" __ ,.--і 
І ~ )11 п .... то, 1- ! І~= ~11 ! "І ''"*-

~111 ~ЇЇІ: І i1iJ! і ЧН[РІ• і ~] JW 
•І І • " І •• •І •• "І ... "Ін І" 

щикn ЗАГАІІЬНОІ ПІІІГОТОВЮ< 

Puoм111n.1.1. 

·-+--f- . ++ 1-- -
І І І 

Р~мn.1.2. 

j . - _J_ -~-
' 

P~»n.1.3. 

всього ЗА цикn ЗАГАІІЬНОІ подготовки: 

1.цикn ПРОФЕСІИИОІ RДГОТОВКИ 

1.1_ Н••~•АМС~tммnрофесі .... ОІ 1'11 nрИ'nІ•ІІІОІ ...,ОТОІ•ІІ 

h---------------~-------- т 1 І І І І І І І і І 

~=--- -1= __ ______ __:_1= 

всього ЗА цикn rІРОФЕСІИНОІ rІІІІГОТОВЮ<: 

Раюмиn.2.t 

P8)QМNI n.Z.2. 

РАЗОМЗА ТЕРМИ НАВЧАННЯ: 90 

І(урсо.••"РОІ'ІП'І• 

----~-;-~--Рrі>.РР,П' 
АКР 

ПРАКТИКИ АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ 

І І 

І І І І І ' -,-- -·-1- гт, І--- - · • _ __;_ 

-=г=-~--, __ ::.:::~=--~ ·_ --с==--

____ І_ 
!--·--~-

0---'~·"-· -І-'·-··"-:~~1-=~у .t::]\ ~ _"' ... j _______ ..... _ ... _ ...... __ ._ •. _."Y"_."_._i. ______ _, __ , __ ._._-_-_-_. ~ 

РО3ПОАІ/І rодмн ІЮ ПWОТОВЦІ Т• ЗАХИСТУ МАnсТЕРСЬКОІ ІІ•СЕРТАЦn 

........... )оІо"••tо.АІІ••• 
•••стr•е..т• 

O,S;кd 

P03"0JIUI ГQІІИН 3 jКОU111ЕКСНОГО) ВИПУСКИОІ'О ЕКЗАМЕНУ 

11 І І 

r . .....-c,., __ ,,,..e....".-•-'*"-
4.~..,-(11,._.......,.. 

:• 

j 
г 
І 

І -
L 



ЗАТВЕР.ІІЖУЮ 

____ 2018р. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПХНІЧНИЙ УНІВЕРСИПТ УКРАІНИ "КИ!ВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 1 ... ні ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

на 20_120 __ навчальним рік 

CntuW'lwelcт-. ~ІЮА І кaJu) 

Cneцiani»цj• (н.аи.1 ) 

Ос:аітніІіt cnyntн. 

Bмnvcкou 11.tфи.ра 

ІІакалаор 
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Додаток №14 

ФІ~су•Т•Т 'імсnпуr) 

Форuа..,8""8~• 

Тер..М..,...ч.а..,. 

KaaniфiQ.І,&iR 

3 роІСМ 10 Wtc;.44 м.р) 

rоюодаn ayAJfl'opм..• ro,aa" ма,....,,_.., 

f Контроn.м J<І•ОАІt 11..-....... 1 ...... .-.....",,,." 

І та•• poJnoAІn и Ct'"ICT~W" .:vм 

НаКменуванмя дисцмn.nІн Н•зпк•фодр 

1 ! --1.-:;l--,j-1·;~.~~н-, :-~21-1ї_1_1. 1 J 1 1ш ~ ~11 J ·~тт~~Тт 
1 • 1 •І • І ," 11 І •J " ,, •• ,, t• •• 20 at І 22 u i4 21 н ! ат :. : :. Ім 

1. цикл 3АГАnьнОІ гrшrотовки 

1.1. Н•а.~алWіі дмсциnліни nрмродни~vкавоІ nідrо101ки 

------- --н~--і~, -~і-- -- - -- ---Н-+ 
Рuом>0n.І.1. І ! -•-•-~--;-_,_-+---+--+---+--+--+--+--+--<І 

-1----- І 

P.UOtilJIП.1.2. 

1.:1.Кіа"С&Льні дис;цмп.nІнм 0aJo604· nlдrotoattм (JІ u6ором стw-дt:нтіо) 

І І І І І І 
І 

І 
PUOMJJП.1.:J. 

! 

: І 
Рuом i• n.1.•. І 

всього ЗА цикл ЗАГАЛЬНО\ лrдrотовки: І 
11. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНО! ПІДГОТОВКИ 

І І І І І І 
І 

Рuом •• n.Z. I. · 1 
ІJ.2 Ків~ьнt дисцмпnіttм nрофесІМио·t 111 nріктмч.нОІ підrоtоВІІім tи смбором сrудек1іо) 

f- -+++----н---~--·-+---1--: 1-
>-+-------------~------p-•• -0-"-•• -n-.2.-2.I----+--+--+-~~~--~~~-·--! І І 

f.-! ---Вид_n_ро_ІСТМ•М 

всього ЗА цикл ПРОФЕСІЙНОІ ПІДГОТОВКИ: І І 
всього ЗА ТЕР'-ІІН НАВЧАННЯ: Z40 І І 

E.u•мttcia І 
----------з.-n&ld-.---------.-т-r- - - - І --і -f-

Кinьldcra.. 1------"'КІІР~к..,.=со=,::=:..-':=::=~~=1•------І-
РГР.РР.ГР 

W<P 
РОФ•1>о1Іів 

АТІОСТАЦІЯ виnУСКНИЮВ 

І І І 
І І І І 
І І І 

І І І І 

-·--•---+--+--•-+--+-:-->+-н--

n~=~:М. -1·-·"-1сеuестрІ ._____._І № І_--------_Фо __ "ост•"_' ••nv"•-•"4 _-_..._І--=ом_~=:___.:·~-1 
І'ОЗПОАІЛ rодин по nu~готоаца ІА з.а.-.мсn диnnомноrо "'ОЕІСТУ СРОЮП4) 

Норvа•rад•-• 

"•1tтудt"та 

Bi.4c..,tt0u nідІОУовu 

. : . 
І 

І 
І 

8м.а.ро601м 

.:::" О.••СІ ... І .". 
•1111.r.o.1 
"ІС?)М" 

r . .,_.,..,r. ........ -"Pr"'~"-.._,",.,..., 
"'•dtl111&in..-..i•IЬt• ... " ....... 

.......... ..... 
•І• 

=.:.1 

У11••nмо .-.ис.,,,,.J B...,...,,p*'4Jlнanumymy(~n.mwny}, nPOTOKOЛNI __ ol<l ___ io_p 
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Додаток№ 15 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАІНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
прийому 2018 року (і} 

ПІдrотооки ___ DР_.-._о-'р_Ф._і_nос:_ОФ~і-1 __ з rаnу1І 1кань _________ Факуnьтот (інституr) 

ЗАТВЕРДЖУЮ c ... "oc-.·-oi""o~) 

------------------------ІОбсяrосвітньоІ за сnоціаnьнІстю 

Ректор КПІ ," Іrоря С~<орськоrо 

Форма н.аочnнкя ОЧН4 

-------МЗ Зrурооський 
____ 2018р 

Випускова ~сафедра _____________ _ 

11.ЗВЕдЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, тм•ні 
ОСВІТНЬО! СКЛАдОВОІ 

І. Графік навчальноrо процесу 

ІІІ, ПРАКТИКА 

ОСВІТНЬО( СКЛДДОВОІ 

<=-··І 
Пе.ааrоrІЧма прот11rом 

семест 

IV. nnaн навчаnьноrо nooцocv ос11Ітньо1 склааової 

склпдоОО( 

Обсяr наукоооі 

СКЛддОООІ 

на основі 

30 осрс!дМТіВ ECTS 

210 крадмтів ECTS 

МАПСТР 

Po.inoдin .ia сомострамм " КІnькість rодин { Poonoдin аудм1орнмх rодмн на 1и.день за 
i:: 
:r 
о 

" ; 
3 

. .,,.""' іи 
Ауди1орн141 

НАЗВА НАВЧАЛЬНО! '" yr0tiiy"Нll(nl 

ДИСUИПЛІН'1 і ~ " .... " Q. .~ ~ 
і 

~u "' - е ~ :І 1і н 
о 

з ~ 
:;ш 

~ г ~ [ ~ м ~ д (І) " а. .8 :І 

~ с: 

i:: ~ tj 

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

1.1. Навчальні дисципліни для здобуття rлибинних знань зі спеціальності 
Базов1 нао-чапьн1 дисцим1н~ 

курсами І ссмострами 

І кvоr: І 2~~ 

Сомостри 

2 3 

КІnь•ість 114•нів у ссмострі 

13 ,, 13 

112 к~ 

1.2. Навчальні дисципліни для оволодіння заrальнонауковими (філософськими) компетентностями (4 К 

Заrаnьно-+<ауков1 (фІЛОССфСь<І) д"сциnпrми 

І за вІ<бо""м асn1оакта! 

120 90 35 54 30 

1.3. Навчальні дисципліни для здобуття мовних компотонтностой 11 KD) 
навчальна д~сциnл1на моано-nраІСТичноІ 

n~дrотооки 

всього ЗА циклом зм дnьноr ruдготооки 

180 72 72 108 

22 
11. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

11.1. Навчальні дисципліни для здобуття універсальних компетонтростой дослідника 

..-.аі:І"4аnьн1 ДІІ4<:ЦИПЛ•НИ ..:iлsi з.:~обуттй U08Hlf4)1: 

сомnетектностеИ. достатн1х дпя 

nредставпення та обrоворе"ня резупьтаТІв 

наукоооІ ро601и у•раІнСЬ•ОІО І.ІОООЮ в уе><ІЙ 

та n"сь.,.ооій форм~ 

Педаrоr1чна nраІ(Тика 

Навчальн1 дисцим1ни за нanpAuou 

досn~джснн• (за а"боро.,. acnrpa"'1a) 

ВСЬОГО Зд ЦИКЛОМ ПРОФЄСІЙНО{ ЛІДГОТООКИ: 

Заrаnьна кількість 

Кількість rодин на тиждень 

Кількість екзамонів 

Кількість залікіо 

60 24 18 36 

60 

30 

(8 KD) 

1.5 

11 

Ухоалено на засі6аннІ В"оноІ' pat)u унІоер<;иmету, протоиоп Nr _ оі6 __ 20_ р. 

Гo'10Ud tІМК І 

·,nli.J-

ДІ4ро.-rор ІНСТІ4Туtу (докан факупьтету) 
(nІ6) 



r.'~ 

і і"' і 
ЬJ 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

ПсрwмМ npopetCТOp Ю"ІІ aw lrop• Ciшpcworo 

_____ tO.l.A•мwe"co 

____ 2018р. 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
(освітньої складової програми підготовки) 

на 20 __ 1 20 __ навчапьний рік 
(nрийо"у 20111 р.) 

Підготовки доктора фІnософіІ 

за спецІалькіст_ю ___________________ _ 

спеціалізація 
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Додаток№ 16 

Обе•r осапкwн 

Випускова кафе . ..,д""а=---------------------------------

~ Ко..,,ро""І J.8.І04М 
roiмAtn ::~== rод•м ма 

~ 
1'8 ta posnoдi.n ~а С-8".СtраІІІМ 

Nrl'}lyn•,•<n.ae8'lpaмт1•. 

™•"І• 
На3ва кафедр 

гr1 
{ 

І~ І t '" . 1 і 
ут~у-~~- ~!_'°~У І~І•иаі Н.аймснуuаннR дисциnnІн 

іі 
t j 
і і : : ~ 11 f 1 1 І ! ~ f ! ! І! ~ '! ~ !j 

І . " Q " • І " 
.. ,", 

щикn 3АГАІІЬНОІ І'ІІNОТОВКИ 

1.1. НаочальнІ дисцимІни АІ'JІ ~добупR rn"сsмннм1 3накь )І сn•цІ~nьt40СтІ 

І І І І 
J __ ___ І ___ _ ------,;;.~-.-."1.1. ~-н----;- f ---+---г і - ++-

1.2. н~оч.аnьні дмсцимІни дnя оооnодІннR ~•rаnьнонауаоІШми (фІnософськимм~ комnетемтностими 

І ! 

___ -_---==-_L_ -1~ =- ---1 
І 

1.3. Наоч.альнІ д~сцммІни для :~добуnя моани1 м:омn•'fентностеИ 

І 
е J 
~!j Е 

t 

- __ _J_ 
і 

- _j___J І І ! І 
І І . ! 

:---Н-·- .. 

~,..·PJ:ipa!l~to-~PD!'JD·• 

"8·'811.IOllll""_,~" 

І І 
_[ __ _ 

ВСЬОГО 3А ЦИкn ЗАГ.А/ІЬНОІ ПUІГОТОВКИ: 

11. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙКОІ ПІДГОТОВКИ 

11.1. Наоч1л~ дмсц"nпІнк ДПА ~oбynR унtверсаnьнмх •омnетентрос1'&й досntднмка 

-1--!-
і 

Р.а1ом111 n.2.1. 

всього 3А цикn ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ: 

РАЗОМ ЗА ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 

Го11оааКМК 
(І'ІІд~) (Пlft) 

ЗаеОдуаач uфодри 

1 
~ 
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Додаток№ 17 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІмонІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
,.-:"':\ 

tiJ прийому 2018 року 

Підrотовкм ___ д_о_кт_о ..... р_Ф._іn_о_с_о""'"Ф_іІ ________ Факультот (1нстмтут) 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

за сnоціаnьніст~о 

Ре1<1ор КПІ ім.Іrоря С1корськоrо ---,,"-,--,_..,-w---.......,,--...,.,--,)---І~~=~:::~ньоІ 30 кродмтів естs 

1---------------------1 
Форма навчання заочна Обсиr науковоr 

-------- М.ЗЗrуровський скnадовоІ 
210 кредитів естs 

----- 2018 р. ВмnускоІJа кафодра на основі МАГІСТР 

І І С 

І •І СІ 

11•1 І 

/IVJ 

І. ГрафІк навчальноrо процосу 

n~'fONIA ( •УА"''- с ...... ~ /t.:)т•• ь.ое •• "_ ." ....... c.c:inie- D•P.<•"• І 
~ І б І 1 І 8 е І 10 ,. І tJ I 13 141 t~ І ІІS І 111 t8 I 19 І 10 І 11 121113 І 1• ! '1~ І 1'6 ,,, 11!1 XJl31 32133 341~136 311~ )91..i:il 

І І І І І І І І І СІСІ І І І І І І І І І І І І 
І І І І І І І І І І І ІСІСІ І І : І І І І І І ! І 
І І І І І І І І І І І 3 3 І І І І І І І І І 13 3 І І 
І І І І І І І І І І 13131 І І І І І І І І І І І ІА А І І 

11 ПРАКТИКА 

т" .... 1 

111. План навчальноrо npoцoc:v осоітньоr складової 
Q Розподіл за сомострамм 

Кількість аудмторнмх rодмн за курсами і r::: -~ 
:х: КуРо081 q сомострамм 
о НАЗВА НАВЧАЛЬНО! 

~ ~І'! ~ ДИСЦИПЛІНИ ~ Q. о ~ s 
t~ І курс 11 курс 

~ 
:І 

~ і s а ! ТІ 
3 w JI Сомострм 

5 :..: , 2 з 4 , 2 з . . ' 1 " ,. ,, '7 

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

1.1. НавчальнІ дисципліни для здобуття rлибинних знань зі спвцІальності {Н кр) 

Базові навчаnьні дисциппіни 

1.2. НавчальнІ дисципліни для оволодіння заrальнонауковими (філософськими) компотонтносmми (4 КР) 

Загапьно-нау•ов1 (ф1пософсь••1 дисципn~ни 
2 1 4 4 10 

І!за виборо1.1 аспіраttта) 

1.3. Наоч11льні дисципліни для здобуття мооних компотонтностой {t) кр) 
Навчаnьна дисциппіttа мооно-nрактичноf 

2 1 6 8 6 
nідrотовки 

ВСЬОГО ЗА ЦИКЛОМ ЗАГАЛЬНОі ПІДГОТОВКИ 22 

11. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
11.1. Навчальні дисципліни для здобуття уніворсальних компотонтростой дослідника с~ крJ 

Наочаnьн1 дисциnп1ни д11я здобуття мовних 

компетентностей. достатшх дnя 

представnеttнR та oбroвopeнttR резуnь татів 2 2 6 
науковоr роботи украінською 1.1ооою в усній 
та ПИСЬІ.ІОВЇЙ формі 

Пщагог~чна практика 3 2 " 
Навчаnьні дмсципnіни за напрямом 

4 
дослідження (за вибором аспіранта) 

ВСЬОГО ЗА ЦИКЛОМ ПРОФЕСІЙНО! ПІ.ЦГОТОВКИ: 8 
Заrальна кількість зо 
Кількість окзамоніо 

Кількість заліків 

Ухаапоно на заr::іd11ннІ Вчоно1· p11du уніаорr::итоту, проmокоп № _ o/d __ 20_ р. 

Педаrоn ...... а nрап-41.а nрсосд.-~ть<:А npoнarou сеwестру в ":)І((:еQ~ноі4 а cec1t.•iiti1 nерод.,. у ІL.Anoei.:мoc--n J р06очоо0 ... мчаrа-.нс.~о ripoгpauoІO 

** Тра.4ваnст-. с4'С:н длА осоrтньОІ tа нау1.оо~і с1J1адое.-:1 е1~t1""ачас-т~А 3aao ... ow У•~І ... .,. npo D1 дnуст1.- І 1997 Р) 

АсnСр.антам. АаІ маочаеотьс-я 6о3 CJl.дl*OV olrA вмроС5ммцтu. мадастьсм додатково onnaчyuмa вtдnустu npotRro ... 30 а.аммдармма дмІо ма мавча.nьммМ ріс.. 

Гоnооа НМК 
сn.Іб) 

Завідувач кафодрм Дмроктор інституту 

(niдnic) 4ПІб. (ntДn...c:) (ПІ,& .• 
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Додаток№ 18 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

lltpw•~ npopencp КПІ ім Іrоря Сіаорсь•оrо 

НАЦІОКАІ!ьНМЙ П:ХНNНМЇІ УНІВЕКмm УЮ'АІНІІ "ІІІІВСькмй ПОПІТЕХНІЧНМЙ ІНСТММ м•і rОРЯ СІКОКЬІСОrо· 

Підrотовки 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

(освітньої складової програми підготовки) 
на 20_/ 20 __ навчальний рік 

(прийому 201 В р.) 

доктора філософії 

Факуn•тет (інститут) ____ _ 

заоч~tа 

_______ ....:;:ю~.1.я~··="~··~•о!--_за спеціальністю------------------------
____ 2018р. 06сяr освітньо! ЗО~:р ECTS 

спеціалізація __________________________ сІІІЩІоаоІ 

Випускова кафедра ________________________ _ 

назаа 

niwи 

КОІІТро11Іо'Іі~а•ОА• 
11І•ро•nодіn•1имктр>мм 

112nстра 
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Додаток № 19 

Рекомендації щодо особл11востей розроблення 
навчальних планів і робочих навчальних планів 2018-2019 навч. року 

Навчальні і робочі навчальні плани для студентів, які будуть прийняті на навчання у 2018 році 
мають бути розроблені згідно «Рекомендацій щодо розроблення навчальних планів» (- К.: НТУУ «КПІ», 
2012. - 28 с.) з урахуванням особливостей, що пов'язані з необхідністю реалізації положень Закону 
України «Про вищу освіту», розпорядження КМ України «Про скасування наказу Міністерства освіти і 
науки, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи, Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого 
нагляду від 21 жовтня 2010 р. N 969/922/216» від 30.05.2014 р. № 590-р, наказу МОН України «Про 
визнання таким, що втратив чинність, наказу МОН України від 09.07.2009 № 642» (про організацію 
вивчення гуманітарних дисциплін) з урахуванням цього документу. Підгрунтям розроблення навчальних 
і робочих навчальних планів мають бути затверджені освітні програми за відповідними освітніми 
рівнями. 

Тижневий бюджет часу студента 

Максимальний тижневий бюджет часу студента денної форми навчання становить 54 години 
(вимоги до галузевих стандартів вищої освіти, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 7 
серпня 1998 р. № 1247). Резерв часу на фізичне виховання, поглиблене вивчення окремих дисциплін, 
студентську наукову роботу, підготовку та участь у студентських олімпіадах, конкурсах, конференціях 
тощо доцільно передбачити в обсязі до 9 годин. Таким чином, тижневий бюджет часу на виконання 
індивідуального навчального плану становить 45 академічних годин, а на проведення переддипломної, 
науково-дослідної практик, виконання магістерської роботи та її захисту тижневий бюджет часу може 
станов11тн до 54 академічних годин ( 1,8 кредита ЄКТС). 

Навчальні плани першого (бакалаврського) рівня 

Навчальні дисципліни у навчальному плані поділяються, як і в освітній програмі, на дві складові (з 
розподілом на цикли): 

загальної підготовки (за спеціальністю); 

професійної підготовки (за спеціалізацією). 

Відповідно до Статті 62 Закону обсяг вибіркових навчальних дисциплін має бути не менш ніж 25 % 
( 60 кредитів ЄКТС). 

Згідно з освітньою програмою підготовки бакалаврів планувати необхідно цикл загальної підготовки 
обсягом не менш ніж 55 % (з урахуванням І О % блоку вибіркових навчальних дисциплін соціально
гуманітарного циклу), тобто не менше 132 кр. ЄКТС. До циклу загальної підготовки належать навчальні 
дисщшлін природничо-наукової підготовки (для інженерних і природничо-наукових спеціальностей не 

менш ніж 50 кр. ЄКТС), навчальні дисципліни базової підготовки (за спеціальністю, обсягом не менш 
ніж 60 кр. ЄКТС), а також вибіркові навчальні дисципліни соціально-гуманітарного циклу, що 
приймають участь у формуванні соціально-особистісних компетентностей. 

У навчальних планах інженерних спеціальностей до навчальних дисциплін базової підготовки 

необхідно включити навчальні дисципліни «Економіка і організація виробництва» (4 кр. ЄКТС) та 

«Охорона праці та цивільний захист» (4 кр. ЄКТС) 1 , а також навчальну дисципліну з екології (2 кр. 
ЄКТС) за вибором студентів. 

Для спеціальностей з природничих наук до навчальних дисциплін базової підготовки входять 

навчальні д11сципліни: «Економіка і організація виробництва» (4 кр. ЄКТС) і «БЖД та цивільний захист» 

(2 кр. ЄКТС), а для соціально-гуманітарних спеціальностей - «Основи економіки» (2 кр. ЄКТС) та «БЖД 
та цивільний захист» (2 кр. ЄКТС). Для вказаних спеціальностей навчальну дисципліну з екології ( 2кр.) 
за вибором студентів включити за наявності відповідної компетентності у стандартах вищої освіти. 

Вибіркові навчальні дисципліни соціально-гуманітарного циклу групуються у п'ять блоків 
навчальних дисциплін з обов'язковим вибором: історичний, україномовний, філософський, 
психологічний та правовий. Обрання студентами певної навчальної дисципліни кожного блоку 
здійснюється за допомогою спеціального програмного забезпечення у системі "Електронний кампус". 
Конкретна навчальна дисципліна, що обрана студентами, зазначається у робочих навчальних планах. 

Обсяг кожної навчальної дисципліни - 2 кр. ЄКТС. Також навчальними дисциплінами «з обов'язковим 
вибором» є «Іноземна мова» (6 кр. ЄКТС) та «Іноземна мова професійного спрямування» (4 кр. ЄКТС). 
На першому курсі студенти обирають мову та початковий рівень вивчення. 

Шостий блок містить вільний набір навчальних дисципліни соціально-гуманітарного циклу, з 

якого студенти мають обрати дві навчальні дисципліни для вивчення у шостому і сьомому семестрах. 

1 Для спеціальностей ІТ - «БЖД та цивільний захист» - 2 кр. ЄКТС. 
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Семестровою атестацією з навчальних дисциплін 1-6 блоків є «Залік». З іноземної мови - «залік» у 2,4, 6 
та 7 семестрах. 

Цикл професійної підготовки (за спеціалізацією) навчального плану містить: 1) обов'язкові 
навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки обсягом не більш ніж 72 кр. ЄКТС та 2) блок 
вибіркових навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки (т.з. «навчальні дисципліни з 
обов'язковим вибором»). До цього блоку може бути віднесено переддипломну практику та дипломне 

проектування (студент обирає місце і зміст практики, а також тему дипломного проектування). 

Загальний обсяг вибіркових навчальних дисциплін має бути не менш ніж 60 кр. ЄКТС. Обсяг переліку 
днсцнплін спеціалізацій за певною спеціальністю мають відрізнятися не менш ніж на ЗО % від 
загального обсягу дисциплін циклу професійної підготовки. 

Важливим завданням при розробленні навчальних планів є мінімізація кількості навчальних 

дисщшлін, наприклад, за рахунок інтеграції суміжних (що забезпечують формування однієї 

компетентності) дисциплін. Середній обсяг навчальних дисциплін програми навчання має бути не менш 
ніж 4-5 кр. ЄКТС. 

Рішення щодо потреби в атестаційній роботі окремого розділу/підрозділу з охорони праці, 

екології, економіки і організації виробництва тощо приймає випускова кафедра з урахуванням 

відповідного переліку компетентностей в освітній програмі за спеціальністю (спеціалізацією). Кафедра 
також вирішує питання щодо запрошення консультантів та членів ЕК з цих напрямків. Ці рішення 

відображується у робочих навчальних планах, а саме, в таблиці «Розподіл годин з підготовки та зах~1сту 

дипломного проекту (роботи)» та «Розподіл годин з (комплексного) випускного екзамену». 

Навчальні плани другого (магістерського) рівня вищої освіп1 

Програма підготовки на здобуття ступеня «магістр» (професійного профілю, 90 кр ЄСТС) має 
цикл загальної підготовки (за спеціальністю), який включає навчальні дисципліни базової підготовки 
обсягом не менш ніж 45 %. До цього циклу входить навчальна дисципліна «Патентознавство та 
інтелектуальна власність» (З кр. ЄКТС), а також за вибором студентів - «Практикум з іншомовного 
професійного спілкування» (З кр. ЄКТС), з проблем сталого розвитку (2 кр. ЄКТС) та 

менеджменту (З кр. ЄКТС). 

Цикл професійної підготовки (за спеціалізацією) обсягом до 55 % включає навчальні дисципліни 
професійної та практичної підготовки та частину цього циклу за вибором студентів. У цю вибіркову 
частину можна включити переддипломну практику та дипломне проектування. Загальний обсяг 
вибіркових навчальних дисциплін має складати не менш ніж 25 % від загального обсягу програми 

підготовки . 

. Програма підготовки на здобуття ступеня «магістр» (академічного профілю, 120 кр ЄСТС) має 
цикл загальної підготовки (за спеціальністю), що містить навчальні дисципліни базової підготовки 
обсягом не менш ніж 45 %. У магістерських планах ця складова має містити не менше ніж дві навчальні 
дисципліни (загальним обсягом 8 кр. ЄКТС) з фундаментальної професійної підготовки (для інженерних 
спеціальностей це можуть бути «Математичні методи оптимізації», «Моделювання процесів і систем», 
«Дослідження операцій» тощо). 

У цьому циклі також надаються навчальні дисципліни за вибором (обов'язковим) студентів, а саме: 
з проблем сталого розвитку (2 кр. ЄКТС), педагогіки (2 кр. ЄКТС) та менеджменту (З кр. ЄКТС), а також 
«Практ11кум з іншомовного наукового спілкування» (4,5 кр. ЄКТС). До вибіркової частини відноситься 
також дослідницький (науковий компонент за вибором студентів. Загальний обсяг вибіркових 
навчальних дисциплін має складати не менш ніж 25 % від загального обсягу програми підготовки. 

Цикл професійної підготовки (за спеціалізацією) обсягом до 55 % включає в себе навчальні 
дисципліни професійної та практичної підготовки. Обсяг переліку дисциплін спеціалізацій за певною 
спеціальністю мають відрізнятися не менш ніж на 30 % від загального обсягу дисциплін циклу 
професійної підготовки. 

У навчальних планах за денною формою з навчальної дисципліни на аудиторні заняття 
виділяється, як правило, 50 % від загального обсягу навчального часу. 

Навчальний план освітньої складової аспірантури містить навчальні дисципліни (30 кр. ЄКТС) за 
чотирма складовими, що передбачають набуття аспірантом: 

глибинних знань зі спеціальності (групи спеціальностей), за якою (якими) аспірант проводить 
дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, 
історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією 
з досліджуваного наукового напряму (орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить не менш як 

12 кредитів ЄКТС); 
загальнонаукових компетентностей, спрямован1·1х на формування системного наукового 

світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору (орієнтовний обсяг такої освітньої 
складової становить чотири кредитів ЄКТС); 



зо 

універсальних умінь дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного 
наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій 
діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або 
складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної 
власності (орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить вісім кредитів ЄКТС); 

мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової 
роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та 
письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної 
спеціальності (рекомендований обсяг такої навчальної складової становить шість ЄКТС). 

Загальний обсяг вибіркових навчальних дисциплін має складати не менш ніж 25 % від загального 
обсягу програми підготовк 

Робочі навчальні плаю~ 

Важливим завданням при розробленні робочих навчальних планів (РНП) є виконання умови - у 
семестрі студент має вивчати не більш ніж 6-8 кредитних модулів. Для цього навчальні дисципліни 
обсягом до 4-6 кр. ЄКТС мають плануватися для вивчення в одному семестрі. Крім того, необхідно 
забезпечити обмеження максимального навчального навантаження на одну ставку науково
педагогічного працівника - 600 годин на навчальний рік. З метою забезпечення цього пропонується 
врахувати деякі обмеження: 

- курсовий проект (робота) планується не більше одного у семестрі (нагадуємо, що курсовий 
проект/робота є окремим кредитним модулем, який у робочому навчальному плані зазначається окремо 
(окремим рядком), а всі години (відповідно 45 та 30 годин плануються у СРС. Крім того, з цього 
кредитного модуля складається окрема робоча програма); 

у семестрі планується не більше трьох РР (РГР, ГР) та двох рефератів (аналітичних оглядів) з 
виділенням відповідного часу СРС на їх виконання; 

модульна контрольна робота планується одна на кредитний модуль. 

Робочі навчальні плани першого курсу бакалаврської підготовки складаються за групами спеціалізацій 
відповідних спеціальностей інституту, факультету. 

Для організації навчального процесу за денною формою навчання встановлюється нормативна 
ч11сельність студентів (аспірантів) у лекційних потоках та пр11 проведенні групових занять в залежності 
від рівня вищої освіти (табл. І). 

Таблиця І. Нормативна чисельність студентів у навчальних потоках і групах. 

Б м ДФ 

Лекції 50-100 30-60 16-40 

Групові 
20-30 15-25 8-12 

заняття 

У робочих навчальних планах за денною формою навчання на аудиторні заняття для нормативної 

ч11сель1юсті академічних груп і потоків планується, як правило, 50 % загального обсягу навчального часу 
з кредитного модуля. У разі меншої чисельності студентів у групах (лекційних потоках) у робочих 
навчальних планах час, що виділяється на ці види занять за рішенням кафедри може бути зменшеним на 

т.зв. коефіцієнт зменшення аудиторних занять 

К = n І N, де 
N - найменше значення нормативної чисельності студентів у лекційному потоці (навчальній 

групі); 

n - реалІ>ІШ чисельність студентів у лекційному потоці (навчальній групі). 

Для навчальних дисциплін за спеціалізацією, що проводяться для однієї групи, дана методика 

застосовується в першу чергу для практичних (семінарських) занять, лабораторних робіт (комп"ютерних 
практикумів). 

Зменшене значення кількості аудиторних годин відповідних дисциплін округлюється до парного 
числа у більшу сторону. Визначене значення аудиторних годин дисциплін заноситься до робочого 
навчального плану у відповідні графи, в яких визначаються години для проведення лекцій, практ11чних 

занять, лабораторних робіт. 
Скорочені аудиторні години враховуються, як індивідуальні заняття ti (окремий стовпчик у робочих 

навчальних планах), На ці години викладачеві надається додатковий час для проведення консультацій 
tдк = 0,25 ti . Скорочені аудиторні години визначаються, як різниця між загальним обсягом аудиторних 
годин, які передбачені навчальними планами, та аудиторних годин на проведення лекцій, практичних 
занять, лабораторних робіт, які отримані за вище зазначеною методикою. 



З І 

Додаток№ 20 
СКЛАД 

комісії університету з перевірки готовності підрозділів 
до нового 2017-2018 навчального ок 

Заступ. голови комісії Проректор Киричок П.О. 

Члени комісії 

П о екто Ковальов П.В. 

Заступник першого проректора начальник навчально
методичного управління Гожій С.П. 

Начальник навчально-організаційного управління 
Яблонський П.М. 

Керуючий справами Цимбаленко Я.Ю. 

Начальник навчально- методичного відділу 

Головенкін В.П. 

Начальник навчального відділу Лемешко А.Д. 

Заступник голови профкому Корсаков В.О.- за згодою 

Голова профкому студентів Гаврушкевич А.Ю. - за 

згодою 

Директор студмістечка Іщенко О.А. 

Начальник відділу контролю використання площ та 

о енди майнового комплекс Мединцев І.А. 

Додаток№ 21 
Графік проведення заходів 

пе ед початІ\:ОМ нового 2018-2019 навчального 01\: 

№ Час Заход11 Місце Хто 

п.п. п овсдення п оведе1111я в ід п о в ідал ь н 11 іі 

30 2018 серпня року 

1 Сесія науково- Центр культури Перший проректор 

1 о.оо -13.00 педагопчних та мистецтв Якименко Ю.І. 

працшниюв університету 

2 15.00 Засідання Рад Факультети, Директори 

фа ку ль теті в, інститути 
. . 
шститупв, декани . . 
факультетів 1нститут1в 

31 2018 серпня року 

1 15.00 -16.00 Посвячення в Площа знань Проректор 

студенти Киричок П.О. 

І-го курсу 

2 Збори в інститутах, Інститути, Директори 

16.00 - 18.00 на факультетах та факультети, інститутів, декани 

кафедрах кафедри факультетів 

Завідувачі кафедр 

"' Святковий концерт Центр культури Директор ЦКМ _, 

18.30 - 22.00 та мистецтв Галушка М.М. 

Вечір відпочинку Площа знань 


