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1. Загальні положення
1.1. В Додатках до Положення про організацію освітнього процесу у
Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації визначені форми
основних документів з організації, обліку і планування освітнього процесу в
інституті, факультеті та кафедрі. Надані фрагменти їх відпрацювання.
1.2. Додатки до Положення про організацію освітнього процесу у
Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації призначені для
надання допомоги керівникам структурних підрозділів інституту, науковопедагогічним працівникам з розроблення документів з організації, обліку і
планування освітньої діяльності в інституті, навчально-організаційних
документів з організації, обліку і планування освітньої діяльності на
факультеті і кафедрі, а також навчально-методичних матеріалів зі
спеціальності (спеціалізації), навчально-методичних документі з навчальних
дисциплін.
1.3. Дане Положення про організацію освітнього процесу у
Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації (далі – Положення)
є документом, що регламентує організацію освітнього процесу у Військовому
інституті телекомунікацій та інформатизації (далі інститут) та особливості
діяльності з урахуванням специфічних вимог до підготовки військових
фахівців (курсантів, курсантів заочної форми навчання, ад’юнктів,
докторантів) та інших осіб, які навчаються.
1.4. Форми основних документів з організації, обліку і планування
освітнього процесу в інституті, факультеті, кафедрі розроблені на підставі
вимог:
Законів України “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну
діяльність” та нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки
України, наказів Міністерства оборони України;
наказу Міністерства оборони України від 90.09.2015 року №472 “Про
затвердження Положення про особливості організації освітнього процесу у
вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та
військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України”;
наказ Міністерства оборони України від 20.07.2015 року №346 “Про
затвердження Положення про екзаменаційні комісії вищих військових
навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів”;
наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 07.04.2017 року
№124 “Про затвердження Інструкції з діловодства у Збройних Сил України”.
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2. ФОРМИ
ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ, ОБЛІКУ
І ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
В ІНСТИТУТІ

8

Додаток 2.1.
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ПЛАН-КАЛЕНДАР ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ
ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
НА 20….. - 20….. НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Київ
2018
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ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник військ зв’язку Збройних Сил
України – начальник Головного управління
зв’язку
та
інформаційних
систем
Генерального штабу Збройних Сил України
генерал-майор
В.В. РАПКО
“____” ___________________ 20 року

ПЛАН–КАЛЕНДАР ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ
ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
НА 20....-20.... НАВЧАЛЬНИЙ РІК
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ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ

ПЛАН-КАЛЕНДАР ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ

серпень

липень

червень

травень

проводить

квітень

залучається

березень

діяльності (заходу)

лютий

з/п

січень

Хто

20… рік

грудень

Хто

листопад

Найменування виду

жовтень

№

вересень

20…рік

1. За планом начальника військ зв’язку Збройних Сил України – начальник Головного управління зв’язку та інформаційних систем
Генерального штабу Збройних Сил України
1.1.
1.2.
1.3.
2. За планом начальника інституту
2.1. Організація забезпечення переведення інституту на функціонування в умовах особливого періоду, організація підготовки з
мобілізаційних питань
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2. Робота щодо охорони державних таємниць та захисту інформації з обмеженим доступом
2.2.1.
2.2.2
2.2.3.
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2.3. Освітня діяльність
Навчальна діяльність
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
Методична діяльність
2.3.4.
2.3.5.
2.4. Наукова і науково-технічна діяльність
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.5. Заходи морально – психологічного забезпечення
2.5.1.

2.5.2.
2.5.3.

серпень

липень

червень

травень

проводить

квітень

залучається

березень

діяльності (заходу)

лютий

з/п

січень

Хто

20… рік

грудень

Хто

листопад

Найменування виду

жовтень

№

вересень

20…рік

12

серпень

липень

червень

травень

проводить

квітень

залучається

березень

діяльності (заходу)

лютий

з/п

січень

Хто

20… рік

грудень

Хто

листопад

Найменування виду

жовтень

№

вересень

20…рік

2.6. Індивідуальна підготовка офіцерів та сержантського (старшинського) складу, підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
Заходи відділів та служб
2.7. Відділ особового складу та стройовий (ВОСС):
Планування роботи
2.7.1.
2.7.2.
Заходи щодо комплектування інституту особами офіцерського складу, рядовим, сержантським та старшинським складом
2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.
Заходи щодо атестування офіцерського складу
2.7.6.
2.7.7.
Заходи щодо організації та контролю за ходом відбору кандидатів на навчання
2.7.7.
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2.8. Служба військ
2.8.1.
2.8.2.
2.9. Фінансово-економічна служба (ФЕС):
2.9.1.

2.9.2.

2.10. Тилове забезпечення
2.10.1.
2.10.2
2.10.3
2.11. Служба продовольчого забезпечення
2.11.1
2.11.2
2.11.3
2.12. Служба речового забезпечення
2.12.1

серпень

липень

червень

травень

проводить

квітень

залучається

березень

діяльності (заходу)

лютий

з/п

січень

Хто

20… рік

грудень

Хто

листопад

Найменування виду

жовтень

№

вересень

20…рік
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2.13. Служба квартирно-експлуатаційного забезпечення (КЕС)
2.13.1
2.13.2
2.13.3
2.14. Технічне забезпечення
2.14.1
2.14.2
2.14.3
2.15. Служба ракетно-артилерійського озброєння
2.15.1
2.15.2
2.15.3
2.16. Автомобільна служба
2.16.1
2.16.2
2.17. Служба метрології та стандартизації
2.17.1
2.18. Служба РХБЗ та екологічної безпеки
2.18.1.

серпень

липень

червень

травень

проводить

квітень

залучається

березень

діяльності (заходу)

лютий

з/п

січень

Хто

20… рік

грудень

Хто

листопад

Найменування виду

жовтень

№

вересень

20…рік
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2.19. Інженерна служба
2.19.1.
2.20. Медичне забезпечення
2.20.1.
2.20.2.
2.21. Спортивно-масова робота
2.21.1.
2.21.2.
Примітка: Планування окремих заходів відділів та служб інституту проводиться в структурних підрозділах.

Начальник Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
полковник
Є.О. СТЕПАНЕНКО
“____” ___________________ 20
року

серпень

липень

червень

травень

проводить

квітень

залучається

березень

діяльності (заходу)

лютий

з/п

січень

Хто

20… рік

грудень

Хто

листопад

Найменування виду

жовтень

№

вересень

20…рік
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Додаток 2.2.
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник інституту
полковник
Є.О. СТЕПАНЕНКО
“___” _________________ 20 __ року

ПЛАН-КАЛЕНДАР ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ
ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

НА ______________ 20.... РОКУ
Основні завдання:
ПОНЕДІЛОК

1

ВІВТОРОК

СЕРЕДА

ЧЕТВЕР

П’ЯТНИЦЯ

СУБОТА

НЕДІЛЯ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1.
2.
3.

ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника інституту з навчальної роботи
полковник
О.В. СІЛКО
“ _____ ” ________________ 20 ___ року.

Начальник навчального відділу
полковник
В.В. ПИСТРЯК
“ _____ ” ___________ 20 ___ року.
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Додаток 2.3.
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник інституту
полковник
Є.О. СТЕПАНЕНКО
“___” ____________________ 20 ___ року

ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
НА 20… - 20… НАВЧАЛЬНИЙ РІК

18

Основні завдання методичної роботи:
План методичної роботи:
№
з/п

Найменування виду діяльності (заходу)

Хто
залучається

Хто
проводить

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

1. Навчально-методичний збір, навчально-методичні, міжкафедральні наради, науково-методичні конференції
та семінари
1.1.

Навчально-методичний збір

1.2.

Навчально-методичні наради

1.3.

Міжкафедральні наради

1.4

Науково-методичні конференції

1.5.

Науково-методичні семінари

За планом факультетів, кафедр

2. Засідання Вченої ради інституту, факультетів, засідання кафедр (предметно-методичних комісій)
За окремим планом роботи Вченої ради інституту
2.1.
Засідання Вченої ради інституту
на 20 – 20.. навчальний рік
За окремим планом роботи Вченої ради факультету
2.2.
Засідання Вченої ради факультетів
на 20 – 20.. навчальний рік
2.3.

Засідання кафедр

За окремим планом роботи кафедри на 20 – 20.. навчальний рік

2.4.

Засідання предметно-методичних комісій

За окремим планом роботи кафедри на 20 – 20.. навчальний рік
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№
з/п

Найменування виду діяльності (заходу)

Хто
залучається

Хто
проводить

3. Інструкторсько-методичні, показові, відкриті, пробні та методичні заняття
3.1.

Інструкторсько-методичні заняття

3.2.

Показові заняття

3.3.

Відкриті заняття

3.4.

Пробні заняття

3.5.

Методичні заняття

4. Лекції, доповіді, повідомлення
4.1.

Лекції

4.2.

Доповіді

4.3.

Повідомлення

5. Розробка і вдосконалення навчально-методичних матеріалів
5.1.
5.2.

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання
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№
з/п

Найменування виду діяльності (заходу)

Хто
залучається

Хто
проводить

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

6. Проведення педагогічних(методичних) експериментів
6.1.
6.2.

7. Розробка рекомендацій щодо планування роботи науково-педагогічних працівників, курсантів (курсантів
заочної форми навчання)
7.1.

8. Проведення контролю освітнього процесу
8.1.

9. Проведення інших заходів
9.1.

ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника інституту з навчальної роботи
полковник
О.В. СІЛКО
“ _____ ” ________________ 20 ___ року.

Начальник навчального відділу
полковник
В.В. ПИСТРЯК
“ _____ ” ___________ 20 ___ року.
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Додаток 2.4.
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник інституту
полковник
Є.О. СТЕПАНЕНКО
“___”
_______________
20 __ року.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

_________________________________________________________________________
(назва освітньо-професійної програми)

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Форма навчання денна

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Освітня та професійна кваліфікація:

Галузі знань
Спеціальність

Загальний обсяг навчання: ….. кредитів ЄКТС
Строк навчання: ….. роки

Спеціалізації:

на основі повної загальної середньої освіти
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Курс

І. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Вересень
1

2

3

4

Жовтень
5

6

7

8

Листопад
9

Грудень

Січень

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1
2
3
4
ПОЗНАЧЕННЯ::

ЕС

Теоретичне
навчання

П

Екзаменаційна
сесія

Практика

КВ

В

Канікулярна
відпустка

КР

Відпустка

II. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ (У ТИЖНЯХ)
Курс

Теоретичне
навчання

Екзаменаційна сесія

Практика
Військове
стажування

Розробка
кваліфікаційної
роботи

Атестація

Несення
служби

Розробка кваліфікаційної
роботи

А
Атестація

ІII. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Канікулярні
відпустки,
відпустки

Святкові
дні

Резерв
часу

Разом

Назва
практичної
підготовки

Семестр

Навчальна
практика
Практика

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс

Разом

ІV. АТЕСТАЦІЯ
Назви навчальних дисципліни

Форми атестації
Захист кваліфікаційної роботи
Комплексний екзамен

Іноземна мова (військово-спеціальна мовна підготовка)

Комплексний екзамен з іноземної мови

Семестр

Тижні
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V. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Кількість годин
Аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

практичні, лабораторні

групові, семінари

лекції

всього
9

12

2
курс

1

2

3

4

13

14

1.1. хх
Всього:

1.2. Перелік навчальних дисциплін природничо-наукової підготовки

Всього:

1.3. Перелік навчальних дисциплін базової підготовки
1.3. 01

1.3. хх
Всього:
Всього за цикл:

3
курс

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Кількість кредитів у
семестрі

20 20 20 22 20 22 20 30 30 30 33 30 33 30

1.1. 01

1.2. xx

5

2
курс

Семестри

Кількість тижнів у
семестрі

15

16

17

1.1. Перелік навчальних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.2. 01

1
курс

Семестри

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

1

3
курс

4 курс

1
курс

4 курс

Самостійна робота

Розподіл аудиторних годин Розподіл кредитів ЄКТС за
за курсами і семестрами
семестрами

у тому числі
загальний обсяг

Кількість кредитів ЄКТС

курсові роботи (проекти)

диференційовані заліки

Назва навчальної дисципліни

екзамени

Шифр навчальної дисципліни

№ з/п

Розподіл за
семестрами

18

19

20

22

23

24

25

26

27

28

24
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Перелік навчальних дисциплін загально-професійної підготовки
2.1. 01
2.1. xx

2.2. Перелік навчальних дисциплін військово-професійної підготовки
2.2. 01
2.2. xx

2.3. Перелік навчальних дисциплін військово-спеціальної підготовки
2.3. 01
n

2.3. xx
Всього:
Всього за цикл:

Загальна кількість
Кількість годин на тиждень
Кількість екзаменів
Кількість диференційованих заліків
Кількість курсових робіт (проектів)

Ухвалено на засіданні Вченої ради ВІТІ
Протокол від “ ____ ___________ 20 року № ____
ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника інституту з навчальної роботи
полковник
О.В. СІЛКО
“ _____ ” _______________ 20 ___ року

Начальник факультету інформаційних технологій
полковник
В.П. ОЛЕКСЕНКО
“ _____ ” ___________________ 20 __ року.
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28

25

Додаток 2.5.
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник інституту
полковник
Є.О. СТЕПАНЕНКО
“___”
__________________ 20 __ року

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

_____________________________________________
(назва освітньо-професійної програми)

Рівень вищої освіти

другий (магістерський)

Форма навчання денна

Ступінь вищої освіти

магістр

Освітня та професійна кваліфікація:

Галузі знань
Спеціальність
Спеціалізація

Строк навчання:

роки

на основі освітнього ступеня – бакалавр
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Курс

І. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

4
5
ПОЗНАЧЕННЯ:
:

ЕС
Теоретичне
навчання

ВС

Екзаменаційна
сесія

Військове
стажування

КВ

В

Канікулярна
відпустка

ДП

Відпустка

II. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ (У ТИЖНЯХ)
Курс

Теоретичне
навчання

Екзаменаційна сесія

Військове
стажування

Розробка
дипломної
роботи
(проекту)

Атестація

Несення
служби

А

Розробка дипломної
роботи (проекту)

Атестація

ІII. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Канікуляр
ні
відпустки,
відпустка

Святкові
дні

Резерв
часу

Разом

4 курс

Назва
практичної підготовки
Військове стажування

Семестр

Тижні

10

4

5 курс

Разом

ІV. АТЕСТАЦІЯ
Назви навчальних дисципліни

Форми атестації
Захист дипломної роботи (проекту)
Комплексний екзамен
Комплексний екзамен з фізичної підготовки

Семестр
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V. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

12

13

14

15

Самостійна робота

11

практичні, лабораторні

10

групові, семінарські,
групові вправи

7

в тому числі

лекції

5

16

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Перелік навчальних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1

1.1. 01

Всього:
1.2. Перелік навчальних дисциплін базової підготовки
1.2. 01

1.2. 08

Всього:
Всього за цикл:

5
курс

4 курс

Семестри

всього

4

4 курс

Аудиторних

загальний обсяг

3

Кількість кредитів ЄКТС

2

курсових робіт (проектів)

1

диференційованих. заліків

Шифр навчальної дисципліни

Назва навчальної дисципліни
екзамени

№ з/п

Розподіл
за
семестрами

Розподіл аудиторних
Розподіл
годин за курсами і кредитів ЄКТС за
семестрами
семестрами

Кількість годин

8

9

Семестри

10

8

18

19

9

10

Кількість
кредитів
у семестрі

Кількість тижнів у
семестрі

17

5
курс

20

21

22

28
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Перелік навчальних дисциплін загально-професійної підготовки
2.1. 01

2.2. Перелік навчальних дисциплін військово-професійної підготовки
2.2. 01

2.3. Перелік навчальних дисциплін військово-спеціальної підготовки
n

2.3. 01

Всього:

0

Всього за цикл:

0

Загальна кількість
Кількість годин на тиждень
Кількість екзаменів
Кількість диференційованих заліків
Кількість курсових проектів
Кількість курсових робіт

Ухвалено на засіданні Вченої ради ВІТІ
Протокол від “____” ___________ 20 року № ____
ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника інституту з навчальної роботи
полковник
О.В. СІЛКО
“ _____ ” _______________
20
року

Начальник факультету інформаційних технологій
полковник
В.П. ОЛЕКСЕНКО
“ _____ ” _____________________ 20
року

29

Додаток 2.6.
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник інституту
полковник
Є.О. СТЕПАНЕНКО
“___”
_______________
20 __ року

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
(ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ АД’ЮНКТІВ)

_____________________________________________
(назва освітньо-наукової програми)

Рівень вищої освіти

третій (освітньо-науковий)

Форма навчання денна

Ступінь вищої освіти

доктор філософії

Освітня та професійна кваліфікація:

Галузі знань
Спеціальність

Загальний обсяг навчання:

кредитів ЄКТС

Строк навчання:
Спеціалізації:

на основі ступеня вищої освіти магістр

30

Курс

І. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

1
2
3
4
ПОЗНАЧЕННЯ::

ЕС

Теоретичне
навчання

ПП

Екзаменаційна
сесія

В

Педагогічна
практика

ПК
Підсумковий
контроль

Відпустка

II. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ (У ТИЖНЯХ)
Курс

Теоретичне
навчання

Екзаменаційна сесія

Практика
Військове
стажування

Розробка
кваліфікаційної
роботи

Атестація

Несення
служби

Канікулярні
відпустки,
відпустки

А
Атестація

ІII. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Святкові
дні

Резерв
часу

Разом

Назва
практичної
підготовки

Семестр

Педагогічна
практика

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс

Разом

ІV. АТЕСТАЦІЯ
Найменування навчальних дисципліни

Складання екзамену з дисципліни “Філософія і методологія науки”
Складання екзамену з дисципліни “Іноземна мова в науковій діяльності”
Складання комплексного екзамену зі спеціальності
Дисертаційна робота
Публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді

Семестр

Тижні

31

V. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Кількість годин
Аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

практичні, лабораторні

групові, семінари

лекції

всього
9

12

2
курс

3
курс

1
курс

Семестри
1

2

3

4

5

1.1.

6

7

1

Кількість тижнів у
семестрі

2

13

14

15

16

17

(за вибором ад’юнкта)
Всього:

дисципліни для набуття універсальних навичок дослідника

1.2. 01

(за вибором ад’юнкта)

1.2. xx
Всього:

1.3.

Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей

1.3. 01

1.3. хх

(за вибором ад’юнкта)
Всього:

4

5

6

7

Кількість кредитів у
семестрі

18

19

20

22

23

Навчальні дисципліни для оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями

1.2. Навчальні

3

20 20 20 22 20 22 20 30 30 30 33 30 33 30

1.1. 01

1.1. хх

3
курс

Семестри

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

1

2
курс

4 курс

1
курс

4 курс

Самостійна робота

Розподіл аудиторних годин Розподіл кредитів ЄКТС за
за курсами і семестрами
семестрами

у тому числі
загальний обсяг

Кількість кредитів ЄКТС

курсові роботи (проекти)

Назва навчальної дисципліни

диференційовані заліки

екзамени

Шифр навчальної дисципліни

№ з/п

Розподіл за
семестрами

24

25

26

27

28

32
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

Всього за цикл:

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1.

Навчальні дисципліни для здобуття глибинних знань із спеціальності

2.1. 01
(за вибором ад’юнкта)

2.1. xx
Всього:
Всього за цикл:
Загальна кількість
Кількість годин на тиждень
Кількість екзаменів
Кількість диференційованих заліків
Кількість курсових робіт (проектів)

Ухвалено на засіданні Вченої ради ВІТІ
Протокол від “____” ___________ 20 року № ____
ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника інституту з навчальної роботи

Начальник кафедри

полковник
В.А.РОМАНЮК
“ _____ ” ______________________ 20
року

полковник
“ _____ ” _____________________ 20

року

26

27

28

33

Додаток 2.7.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник інституту
полковник
Є.О. СТЕПАНЕНКО
“___”
_______________
20 __ року

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

____________________________________________
(назва освітньо-професійної програми)

на 20
Рівень вищої освіти

–

20

навчальний рік

другий (магістерський)

Ступінь вищої освіти

Галузі знань
Спеціалізація

магістр

Спеціальність
Навчальна група……….
52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

37

38
20

21

22

23

24

25

26

27

28

екзамен

19

Реферати

18

РГР,РР,ГР,ДКР

17

Модульні контрольні
роботи

16

Курсові роботи (проекти)

15

Самостійна робота

14

практичні,
лабораторні

13

групові,
семінарські
групова вправа

12

Вид
контро
лю

лекції

Реферати

11

в тому числі
всього

РГР,РР,ГР,

10

Загальний обсяг

Модульні контрольні
роботи

9

диф.залік

Курсові роботи (проекти)

8

Серпень

( тижнів)

з них аудиторних

екзамен

Самостійна робота

7

практичні,
лабораторні

6

ІІ семестр
Вид
контро
лю

групові,
семінарські,
групові вправи

5

Липень

КР – захист кваліфікаційної роботи

тижнів)

лекції

4

в тому числі
всього

3

І семестр (
з них аудиторних
Загальний обсяг

2

годин

1

1

кредитів ЄКТС

Шифр
навчальної дисципліни

Назви навчальних дисциплін

Кафедра

№ п/п

Всього за
навчальним
планом

Червень

диф.залік

ПОЗНАЧЕННЯ: Т - теоретичне навчання ЕС - екзаменаційна сесія П – практика КВ – канікулярна відпустка А – атестація

36

35

Травень
34

33

32

31

Квітень
30

29

28

27

Березень
26

25

24

23

Лютий
22

21

20

19

18

17

Січень

16

15

14

Грудень
13

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12

Листопад
11

Жовтень

10

Вересень
Курс

29

30

34
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2
4
5
6
7
8

n
Всього:

Практична підготовка
№
з/п
1 Практика
2

Назва практики

Кількість
тижнів
2

Кількість
годин
108

Атестація
Вид контролю
диференційований залік

ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника інституту з навчальної роботи
полковник
О.В. СІЛКО
“ _____ ” _________________ 20
року.

№
з/п
1
2
3

Назва

Термін проведення

Комплексний екзамен
Захист кваліфікаційної роботи
Комплексний екзамен з іноземної мови

Начальник факультету інформаційних технологій
полковник
В.П. ОЛЕКСЕНКО
“ _____ ” _____________________ 20 року.

30

35

Додаток 2.8.
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник інституту
полковник
Є.О. СТЕПАНЕНКО
“___” _________________ 20 __ року

ГРАФІК – КАЛЕНДАР
Навчальна
група

Курс

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
НА 20…- 20… НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Серпень

Вересень
1

2

3

4

ПВПП
28.07.- 26.08.

1

Жовтень
5

6

7

…

…

…

…

Червень

9 10 11 12 13

Липень

Серпень

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Екз.
сесія

1 семестр 01.09. - 15.12.
3 семестр

2

8

Листопад

Екз.
сесія

Відпустка

Відпустка
2 семестр 15.01. - 30.06.
31.12. -13.01.

4 семестр

Навч.
прак.

Навч. Відпустка
прак. 01.08. -30.08.

Екз.
сесія

Екз.
сесія

4 семестр

Відпустка

n
Відпустка

Підготов
ка ОЗ

5

Військове
стажування

Екз.
сесія

9 семестр 01.10. - 07.04.

Відпустка

1 рік

1 семестр

Екз. сесія
у ЗВО

Відпустка

2 рік

3 семестр

Екз. сесія
у ЗВО

Відпустка

ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника інституту з навчальної роботи
полковник
О.В. СІЛКО
“ _____ ” _________________ 20
року.

Розробка атестаційних робіт

Атестація
Комп. практ.
заняття

2 семестр
4 семестр

Навч.
збір

Начальник навчального відділу
полковник
В.В. ПИСТРЯК
“ _____ ” ______________ 20
року

Відпустка

36

Додаток 2.9.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник інституту
полковник
Є.О. СТЕПАНЕНКО
“ ___ ” ____________________ 20 ___ року

ПЛАН
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗБОРУ
КЕРІВНОГО СКЛАДУ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИТУТУ
(… -…. СЕРПНЯ 20 РОКУ)

37

1. Основні завдання навчально-методичного збору.
2. План навчально-методичного збору.
№
з/п

Хто
залучається

Найменування виду діяльності (заходу)

…. серпня 20

року

…. серпня 20

року

…. серпня 20

року

ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника інституту з навчальної роботи
полковник
О.В. СІЛКО
“ _____ ” _________________ 20
року.

Хто
проводить

Місце,термін
виконання

Начальник навчального відділу
полковник
В.В. ПИСТРЯК
“ _____ ” ______________ 20
року

Відмітка
про
виконання

38

Додаток 2.10.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник інституту
полковник
Є.О. СТЕПАНЕНКО
“___”____________________ 20___ року.

РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
КУРСАНТІВ (КУРСАНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ)
НА І СЕМЕСТР 20...- 20… НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

39

Понеділок
І
ІІ

1

171

1.09.2018
ІІІ
ІV

І

Вівторок
ІІ

2.09.2018
ІІІ
ІV

Фрагмент розкладу навчальних занять … курсу
Субота 6.09.2018
...
І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

23 АТ 1/1 ГЗ 5 ІМ МКР
Бецько
Чеснов
Храбак
133

223

335

…
4 Ф 3/3 Л 22 Інф 2/1 ГЗ

376

Цибалова
133

Ткачев
224

Примітки: У розкладі навчальних занять відображаються:
номери та умовне найменування базових структурних підрозділів (навчальних підрозділів);
назва навчальної дисципліни або умовне її позначення;
дата, місце проведення (аудиторія), номер теми та вид заняття;
прізвище керівника заняття.
1 – номер навчального тижня;
І, ІІ, ІІІ, ІV – номер пара проведення навчального заняття згідно розпорядку дня;
171 – умовне найменування навчального підрозділу (номер навчальної групи);
23 – умовне найменування навчального підрозділу (кафедра технічного та метрологічного забезпечення);
АТ – умовне найменування навчальної дисципліни (Автомобільна техніка);
1/1 ГЗ – номер теми та вид заняття згідно робочої програми навчальної дисципліни (номер змістового модуля (теми), номер
заняття у змістовому модулю (темі), групове заняття;
Чеснов – прізвище керівника занять;
133 – місце проведення (навчальна аудиторія №133).

ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника інституту з навчальної роботи
полковник
О.В. СІЛКО
“ _____ ” _________________ 20
року.

Начальник навчального відділу
полковник
В.В. ПИСТРЯК
“ _____ ” ______________ 20
року

40

Додаток 2.11.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник інституту
полковник
Є.О. СТЕПАНЕНКО
“___”
_______________
20 __ року

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНОГО СКЛАДУ
ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

41

Керівний склад інституту та факультету

1

Начальник
факультету
полковник
Олексенко В.П.

+

Кафедра побудови телекомунікаційних систем
1
2
Кафедра радіо зв’язку

1

2
3
4

Начальник
кафедри
полковник
Борисов І.В.

Підвищення кваліфікації на курсах в навчальнонауковому інституті інформаційних та комунікаційних
технологій Університету економіки та права “КРОК”.
2014р.,

+

20.. – 20..н.р

20.. – 20..н.р

(найменування навчального закладу (установи та інше), вид
документа, тема, терміни проведення, дата видачі
документа)

20.. – 20..н.р

Відомості про останнє підвищення кваліфікації
осіб керівного складу та НПП

20.. – 20..н.р

№
з/п

Посада, військове
звання, прізвище та
ініціали осіб
керівного складу та
НПП

20.. – 20..н.р

Заплановано
Відмітка
про
виконання

Примітка
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Кафедра транспортних мереж

1

Начальник
кафедри
полковник
Радзівілов Г.Д.

Підвищення кваліфікації у Одеському регіональному
інституті державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України.
2015р.

+

2
Кафедра автоматизованих систем управління

1

Начальник
кафедри
полковник
Сова О.Я.

Підвищення кваліфікації на курсах у Львівському
регіональному інституті державного управління
Національної академії державного управління при
Президентові України
2016 р.

+

2
3
4

ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника інституту з навчальної роботи
полковник
О.В. СІЛКО
“ _____ ” _________________ 20
року.

Начальник навчального відділу
полковник
В.В. ПИСТРЯК
“ _____ ” ______________ 20
року
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Додаток 2.12.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник інституту
полковник
Є.О. СТЕПАНЕНКО
“___”
_______________
20 __ року

ПЛАН
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНОГО СКЛАДУ
ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
НА 20 - 20 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
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№
з/п

Посада, військове
звання, прізвище та
ініціали осіб
керівного складу та
НПП

Відомості про останнє підвищення кваліфікації
осіб керівного складу та НПП
(найменування навчального закладу (установи та інше), вид
документа, тема, терміни проведення, дата видачі
документа)

Заплановано
(найменування закладу (установи) та
термін проведення наступного
підвищення кваліфікації)

Керівний склад інституту та факультету

1.

Планується стажування у військах, у
травні 2019 р.

Начальник
факультету
полковник
Олексенко В.П.

Планується підвищення кваліфікації
на курсах у Державному університеті
телекомунікацій, у листопаді 2019р

Кафедра побудови телекомунікаційних систем
1
2
Кафедра радіо зв’язку

1.

2
3

Начальник
кафедри
полковник
Борисов І.В.

Підвищення кваліфікації на курсах в навчальнонауковому інституті інформаційних та комунікаційних
технологій Університету економіки та права “КРОК”,
15.09 – 16.12.14р., тема “Обладнання мультисервісної
транспортної платформи ONS 15454”, свідоцтво
12СПВ 122553., від 17.12.2014р.

Планується стажування на посаді
професора кафедри інформаційних
мереж Інституту телекомунікаційних
систем Національного технічного
університету України “Київський
політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського” з 28.05 – 12.06 .2019р.

Відмітка про
виконання
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4
Кафедра транспортних мереж

1.

Начальник
кафедри
технічного та
метрологічного
забезпечення
Радзівілов Г.Д.

Підвищення кваліфікації в Одеському регіональному
інституті державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України,
кафедра Інформаційних технологій та систем
управління, 12.12.15 – 24.12.15, тема “Виконував
обов’язки начальника кафедри”, Звіт про стажування
28.12.2015р. №8

2.
Кафедра автоматизованих систем управління

1.

Начальник
кафедри
полковник
Сова О.Я.

Підвищення кваліфікації на курсах у Львівському
регіональному інституті державного управління
Національної академії державного управління при
Президентові України, 2011 – 2014 р.р., кафедра
Європейської інтеграції та права, тема “Інформаційне
протиборство як інструмент забезпечення національної
безпеки України в інформаційній сфері”, диплом ВК №
46033761

ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника інституту з навчальної роботи
полковник
О.В. СІЛКО
“ _____ ” _________________ 20
року.

Планується стажування у військах, у
січні 2019р.

Начальник навчального відділу
полковник
В.В. ПИСТРЯК
“ _____ ” ______________ 20
року
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Додаток 2.13.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник інституту
полковник
Є.О. СТЕПАНЕНКО
“___” _________________ 20 __ року

ПЛАН
КОНТРОЛЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ КЕРІВНИМ СКЛАДОМ ІНСТИТУТУ

на ___________ 20

- 20 навчального року

(місяць )
№
з/п

Посада,
військове звання,
прізвище та ініціали
осіб керівного складу

1

Начальник інституту
полковник
Степаненко Є.О.

Дата

Час
перевірки

20.05

10.5012.25

Навч.
група

232

Навч.
ауд.

136

Номер
кафед
ри

Найменування
навчальної дисципліни,
вид заняття, тема

Посада,
прізвище та ініціали викладача

21

Системи та комплекси
автоматизації управління військами,
практичне заняття, тема 3/19.

Ст. викладач кафедри №21,
підполковник Шаповал О.М.

2
3
4

ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника інституту з навчальної роботи
полковник
О.В. СІЛКО
“ _____ ” _________________ 20
року.

Начальник навчального відділу
полковник
В.В. ПИСТРЯК
“ _____ ” ______________ 20
року

Примітка: Матеріали контролю освітнього процесу доводяться начальником навчального відділу до керівного складу інституту не пізні
трьох днів до перевірки.
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Додаток 2.14.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

АРКУШ
КОНТРОЛЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

1. Перевірка стану забезпечення підготовки військових фахівців.
Перевірка освітнього процесу включає: визначення стану матеріально-технічного,
інформаційно-методичного забезпечення та перевірку інших питань організації та забезпечення
підготовки військових фахівців за спеціальностями (спеціалізаціями) на кафедрах інституту.

2. Контроль проведення навчальних занять.
АРКУШ КОНТРОЛЮ ЛЕКЦІЇ
“___” ______________20 __ року.
(дата проведення лекції)

Той, хто контролює ______________________________________________________________
(посада, прізвище та по батькові)

Той, кого контролюють ___________________________________________________________
(посада, прізвище та по батькові)

Найменування навчальної дисципліни _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Назва змістового модуля (теми заняття) _____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Час проведення за розкладом _______ Навчальна група _____ Навчальна аудиторія _______
№
з/п
1
1
2

3
4

Зміст контролю
2
до початку заняття
Відповідність теми лекції та питань, що викладаються, тематичному плану
робочої програми навчальної дисципліни
Наявність методичної розробки та плану лекції.
У викладача, який читає лекції з даної навчальної дисципліни не більше двох
років, - наявність затвердженого плану та повного тексту лекції.
Наявність на кафедрі методичного забезпечення з даного заняття
у ході заняття
Структура лекції
наявність у лекції вступу, постановки цільової настанови лекції, її ролі та місця
в засвоєнні змісту навчальної дисципліни;
взаємозв’язок питань, що викладаються, їх раціональний розподіл у часі за
різними етапами лекції;
обґрунтованість наукових висновків з окремих питань і лекції в цілому;
конкретність завдання для самостійної роботи курсантів із засвоєння змісту
лекції за навчальною літературою;
контроль засвоєння змісту лекції

Результати
контролю
3

Бали
4
3
4
4

4
4
4
3
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5

Зміст лекції:
відповідність змісту лекції виду лекції, сучасному рівню розвитку науки у даній
галузі знань, цільовій настанові робочої програми навчальної дисципліни;
військово-професійна направленість змісту лекції в контексті підготовки
курсантів із напряму підготовки (спеціальності та спеціалізації) із
застосуванням бойового досвіду ;
змістово-логічний зв’язок з навчальними дисциплінами, які забезпечують і які
забезпечуються згідно із структурно-логічною схемою вивчення навчальної
дисципліни;
обґрунтованість висновків щодо змісту лекції

6

5

5
5

Методичний рівень проведення лекції:
уміння логічно, систематично, послідовно та зрозуміло викладати питання лекції,
вільне володіння матеріалом;
наочність лекції, застосування демонстрацій, сучасних технічних засобів навчання
та моделюючих пристроїв на базі комп’ютерної технік;
контакт лектора з аудиторією, використання перспективних методів активізації
пізнавальної діяльності курсантів;
зрозумілість лекції, врахування фактичного рівня знань курсантів і сприйняття
ними наукового змісту лекції;

7
8
9

5

темп лекції, який забезпечує можливість конспектування курсантами основного
змісту лекції
Виховна роль лекції.
Виконання цільової настанови лекції
Стан військової і навчальної дисципліни курсантів:
доповідь чергового;
стан аудиторії;
зовнішній вигляд курсантів;
виконання ними вимог Статутів Збройних Сил України;
дисципліна на лекції

5
6
5
6
6
4
5
1
2
1
2
2

Результати контролю (висновки та рекомендації щодо впровадження позитивного досвіду
лекції, усунення виявлених недоліків та вдосконалення змісту й методики проведення
лекції): ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

3. Загальні висновки та рекомендації: _________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Загальна оцінка за проведене заняття ________________________________________________
Визначається сумою балів за кожне позитивно оцінене питання контролю, виходячи з критерію:
від 41 до 60 балів - оцінка “задовільно;
більше 80 балів - оцінка “відмінно”;
від 61 до 80 балів - оцінка “добре”;
40 балів і менше - оцінка “незадовільно”.

Підпис того, хто контролює _______________________________________________________
Вжиті заходи на кафедрі за результатами контролю (заповнюється начальником кафедри):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Начальник кафедри_______________________________________________________________
“___“ _____________________ 20 __ року.
4. З результатами контролю та вказівками ознайомлений:
_____________________ ________________________________________________________
(посада)

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали того, кого контролюють)

“___“ _____________________ 20 __ року.
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2. Контроль проведення навчальних занять.
АРКУШ КОНТРОЛЮ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
“___” ______________20 __ року.
(дата проведення лекції)

Той, хто контролює ______________________________________________________________
(посада, прізвище та по батькові)

Той, кого контролюють ___________________________________________________________
(посада, прізвище та по батькові)

Найменування навчальної дисципліни _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Назва змістового модуля (теми заняття) _____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Час проведення за розкладом _______ Навчальна група _____ Навчальна аудиторія _______
№
з/п
1
1
2
3
4
5

6

7

Зміст контролю
2
до початку заняття
Відповідність теми семінарського заняття та питань, що обговорюються, тематичному
плану робочої програми навчальної дисципліни
Наявність зв’язку питань семінарського заняття зі змістом лекції (ій)
Наявність та якість методичної розробки для проведення семінарського заняття й
плану його проведення
Наявність на кафедрі методичного забезпечення з даного семінарського заняття
у ході заняття
Структура семінарського заняття:
чіткість постановки цільової настанови семінарського заняття;
заслуховування реферату (рефератів) курсантів;
обговорення реферату з курсантами, їх виступи з питань, що сформульовані в плані
семінарського заняття;
виконання плану семінарського заняття
підбиття його підсумків з оцінкою якості реферату (рефератів) і виступів курсантів;
модульний контроль
Зміст семінарського заняття:
доцільність обраної теми реферату (зв'язок з сьогоденням, урахування досвіду АТО) і
питань, визначених в плані семінарського заняття в контексті поглибленого засвоєння
наукового змісту навчальної дисципліни
Методичний рівень семінарського заняття:
вільне володіння матеріалом;
уміння викладача організувати вільну дискусію на семінарському занятті, викликати в
курсантів мотивацію до активної творчої участі в обговоренні реферату й питань
семінарського заняття;
зв’язок виступів курсантів з теоретичних питань з майбутньою діяльністю;
наявність у курсантів матеріалів підготовки до семінару;
проведення об’єктивного доброзичливого аналізу якості реферату і виступів курсантів
з питань, що розглядаються;
рівень вимогливості викладача при оцінці якості реферату і змісту виступів курсантів;
наявність вказівок щодо шляхів подальшої самостійної роботи курсантів над
навчальною дисципліною

Результати
контролю

Бали

3

4
3
3
4
4

4
3
3
3
3
3

9

6
7
6
4
б
6
5
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1
2
8 Виконання цільової настанови семінарського заняття
9 Виховна роль семінарського заняття
10 Стан військової і навчальної дисципліни курсантів:
доповідь чергового;
стан аудитори;
зовнішній вигляд курсантів;
виконання ними вимог Статутів Збройних Сил України;
дисципліна на семінарському занятті

3

4
5
4
1
2
1
2
2

Результати контролю (висновки та рекомендації щодо впровадження позитивного досвіду
семінару, усунення виявлених недоліків та вдосконалення змісту та методики проведення
семінару):_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

3. Загальні висновки та рекомендації: _________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Загальна оцінка за проведене заняття ________________________________________________
Визначається сумою балів за кожне позитивно оцінене питання контролю, виходячи з критерію:
від 41 до 60 балів - оцінка “задовільно;
більше 80 балів - оцінка “відмінно”;
від 61 до 80 балів - оцінка “добре”;
40 балів і менше - оцінка “незадовільно”.

Підпис того, хто контролює _______________________________________________________
Вжиті заходи на кафедрі за результатами контролю (заповнюється начальником кафедри):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Начальник кафедри_______________________________________________________________
“___“ _____________________ 20 __ року.
4. З результатами контролю та вказівками ознайомлений:
_____________________ ________________________________________________________
(посада)

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали того, кого контролюють)

“___“ _____________________ 20 __ року.
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2. Контроль проведення навчальних занять.
АРКУШ КОНТРОЛЮ ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ
“___” ______________20 __ року.
(дата проведення лекції)

Той, хто контролює ______________________________________________________________
(посада, прізвище та по батькові)

Той, кого контролюють ___________________________________________________________
(посада, прізвище та по батькові)

Найменування навчальної дисципліни _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Назва змістового модуля (теми заняття) _____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Час проведення за розкладом _______ Навчальна група _____ Навчальна аудиторія _______
№
з/п
1
1
2
3
4
5

6

7

8

Зміст контролю
2
до початку заняття
Відповідність теми лабораторного заняття та питань, що досліджуються, тематичному
плану робочої програми навчальної дисципліни
Наявність і якість методичної розробки для проведення лабораторного заняття й плану
його проведення
Якість завдання на виконання досліджень на лабораторному занятті
Відповідність змісту завдання лабораторній установці
Проведення групової консультації в навчальній лабораторії кафедри щодо
ознайомлення курсантів із завданням на лабораторне заняття, лабораторною
установкою, вивчення інструкції з правил і заходів безпеки
у ході заняття
Матеріально-технічне забезпечення лабораторного заняття:
кількості і якості лабораторних установок, контрольно-вимірювальних приладів;
адекватність елементної бази лабораторної установки елементній базі зразків
озброєння з напряму підготовки (спеціальності) курсантів;
автоматизація процесів вимірювання, обробки й аналізу результатів проведених
досліджень;
справність устаткування;
наявність і якість інструкції з правил і заходів техніки безпеки на лабораторному
занятті
Структура лабораторного заняття:
чіткість цільової настанови лабораторного заняття;
проведення інструктажу курсантів щодо виконання заходів техніки безпеки;
контроль підготовленості курсантів до завдання (модульний контроль);
проведення досліджень;
оформлення курсантами звітів з лабораторного заняття та їх захист
Методичний рівень лабораторного заняття:
відповідності об’єму всіх завдань на лабораторну роботу відведеному на неї часу;
уміння викладача стимулювати і направляти роботу курсантів, вчасно надавати їм
необхідну допомогу;
організація індивідуальної самостійної роботи курсантів на лабораторному занятті,
залучення інженерно-технічного складу навчальної лабораторії для надання допомоги
курсантам в ході проведення досліджень;

Результати
контролю
3

Бали
4
3
5
4
4
5

4
3
3
4
4
3
3
3
5
4
4
4
5
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1

2
виконання курсантами інструкції з правил і заходів безпеки;
організація захисту курсантами звітів з виконання завдань на лабораторному занятті;
оцінка результатів виконання кожним курсантом завдань на лабораторне заняття
9 Виконання цільової настанови лабораторного заняття
10 Виховна роль лабораторного заняття
11 Стан військової і навчальної дисципліни курсантів:
доповідь чергового;
стан аудиторії;
зовнішній вигляд курсантів;
виконання ними вимог Статутів Збройних Сил України;
дисципліна на занятті

3

4
3
4
4
5
4
1
2
1
2
2

Результати контролю (висновки та рекомендації щодо впровадження позитивного досвіду
заняття, усунення виявлених недоліків та вдосконалення змісту й методики проведення
заняття): ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

3. Загальні висновки та рекомендації: _________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Загальна оцінка за проведене заняття ________________________________________________
Визначається сумою балів за кожне позитивно оцінене питання контролю, виходячи з критерію:
від 41 до 60 балів - оцінка “задовільно;
більше 80 балів - оцінка “відмінно”;
від 61 до 80 балів - оцінка “добре”;
40 балів і менше - оцінка “незадовільно”.

Підпис того, хто контролює _______________________________________________________
Вжиті заходи на кафедрі за результатами контролю (заповнюється начальником кафедри):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Начальник кафедри_______________________________________________________________
“___“ _____________________ 20 __ року.
4. З результатами контролю та вказівками ознайомлений:
_____________________ ________________________________________________________
(посада)

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали того, кого контролюють)

“___“ _____________________ 20 __ року
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2. Контроль проведення навчальних занять
АРКУШ КОНТРОЛЮ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
“___” ______________20 __ року.
(дата проведення лекції)

Той, хто контролює ______________________________________________________________
(посада, прізвище та по батькові)

Той, кого контролюють ___________________________________________________________
(посада, прізвище та по батькові)

Найменування навчальної дисципліни _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Назва змістового модуля (теми заняття) _____________________________________________
________________________________________________________________________________
Час проведення за розкладом _______ Навчальна група _____ Навчальна аудиторія _______
№
з/п
1
1
2

3

4

5

6

Зміст контролю
2
до початку заняття
Відповідність теми практичного заняття та питань, що розглядаються, тематичному
плану робочої програми навчальної дисципліни
Наявність і якість методичної розробки для проведення практичного заняття і плану
його проведення
у ході заняття
Матеріально-технічне забезпечення практичного заняття:
оснащення спеціалізованого класу зразками ОВТ, тренажерно-імітаційними
пристроями, навчальними наочними посібниками;
забезпеченість курсантів:
робочими місцями, оснащеними технічними та інформаційними засобами для
групового (індивідуального) відпрацьовування питань практичного заняття;
навчально-методичною документацією, інструкціями, довідковими та іншими
матеріалами, необхідними для індивідуальної роботи курсантів на практичному
занятті
Структура практичного заняття:
вступна частина практичного заняття;
ознайомлення з робочими місцями курсантів;
доведення інструкції з правил і заходів безпеки;
розгляд питань, передбачених методичною розробкою;
підбиття підсумків практичного заняття;
видача завдання курсантам для самостійної роботи;
Контроль засвоєння курсантами матеріалу (застосування РСО)
Зміст практичного заняття:
цільова настанова практичного заняття, його роль і місце в засвоєнні навчальної
дисципліни;
змістовий і логічний зв’язок теми й питань, що розглядаються, з теоретичними
положеннями, вивченими на лекційних заняттях з даної навчальної дисципліни та
інших навчальних дисциплін
Методичний рівень практичного заняття:
ефективність використання навчального часу при відпрацюванні питань заняття;
зв'язок теорії з практикою;
послідовність та систематичність відпрацювання навчальних питань;
доступність та наглядність подачі матеріалу;
Активність тих, хто навчається;

Результати
Бали
контролю
3
4
3
5

7

5
5

3
2
3
2
3
2
3
4
4

4
1
1
1
1
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1

2
ефективність використання устаткування робочих місць, прищеплювання курсантам
умінь і навичок у рішенні завдань, які поставлені у методичній розробці;
використання досвіду військ у підтриманні зразків озброєння та військової техніки у
бойовій готовності, їх експлуатації та ремонті;
використання методів системного підходу в засвоєнні курсантами озброєння та
військової техніки при ефективному застосуванні знань і вмінь, отриманих ними при
вивченні інших дисциплін;
оцінка внеску проведеного практичного заняття у формування в курсантів знань і вмінь,
визначених у ОПП;
повнота й об’єктивність оцінювання роботи курсантів з виконання плану практичного
заняття
7 Навчально-виховна роль практичного заняття
8 Виконання цільової настанови практичного заняття
9
Стан військової і навчальної дисципліни курсантів:
доповідь чергового;
стан аудиторії;
зовнішній вигляд курсантів;
виконання ними вимог Статутів Збройних Сил України;
дисципліна на занятті

3

4
5
4

4
4
4
5
1
2
1
2
2

Результати контролю (висновки та рекомендації щодо впровадження позитивного
досвіду практичного заняття, усунення виявлених недоліків та вдосконалення змісту й
методики проведення заняття): _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

3. Загальні висновки та рекомендації: _________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Загальна оцінка за проведене заняття ________________________________________________
Визначається сумою балів за кожне позитивно оцінене питання контролю, виходячи з критерію:
від 41 до 60 балів - оцінка “задовільно;
більше 80 балів - оцінка “відмінно”;
від 61 до 80 балів - оцінка “добре”;
40 балів і менше - оцінка “незадовільно”.

Підпис того, хто контролює _______________________________________________________
Вжиті заходи на кафедрі за результатами контролю (заповнюється начальником кафедри):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Начальник кафедри_______________________________________________________________
“___“ _____________________ 20 __ року.
4. З результатами контролю та вказівками ознайомлений:
_____________________ ________________________________________________________
(посада)

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали того, кого контролюють)

“___“ _____________________ 20 __ року
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2. Контроль проведення навчальних занять
АРКУШ КОНТРОЛЮ ГРУПОВОГО ЗАНЯТТЯ
“___” ______________20 __ року.
(дата проведення лекції)

Той, хто контролює ______________________________________________________________
(посада, прізвище та по батькові)

Той, кого контролюють ___________________________________________________________
(посада, прізвище та по батькові)

Найменування навчальної дисципліни _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Назва змістового модуля (теми заняття) _____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Час проведення за розкладом _______ Навчальна група _____ Навчальна аудиторія _______
№
з/п
1
1
2

3

4

5

6

Зміст контролю
2
до початку заняття
Відповідність теми групового заняття та питань, що розглядаються, тематичному
плану робочої програми навчальної дисципліни
Наявність та якість методичної розробки для проведення групового заняття й плану
його проведення
у ході заняття
Матеріально-технічне забезпечення групового заняття:
оснащення спеціалізованого класу зразками ОВТ, тренажерно-імітаційними
пристроями, навчальними наочними посібниками та мультимедійними пристроями
Структура групового заняття:
вступна частина групового заняття;
розгляд кожного питання групового заняття пояснювально-лекційним методом з
подальшим його обговоренням курсантами навчальної групи;
контроль якості засвоєння курсантами матеріалу (застосування РСО);
підбиття підсумків групового заняття;
видача завдання курсантам для самостійної роботи
Зміст групового заняття:
цільова настанова групового заняття, його роль і місце в засвоєнні навчальної
дисципліни;
змістовний і логічний зв’язок питань, що розглядаються, з темою та цільовою
настановою групового заняття;
практична значущість питань, що розглядаються, для підготовки курсантів з
напряму підготовки, (спеціальності, спеціалізації) із застосуванням бойового
досвіду ;
Методичний рівень групового заняття:
раціональний розподіл навчального часу на викладання змісту кожного питання
групового заняття, його обговорення навчальною групою і контроль якості
засвоєння курсантами;
вміння логічно, систематично, послідовно й ясно викладати матеріал
пояснювально-лекційним методом;
наочність викладення, використання демонстрацій і матеріально-технічного
оснащення спеціалізованого класу;

Результати
контролю
3

Бали
4
3
5

10

3
5
5
3
3
4
4
4

5
6
6
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1

2
застосування методів активізації пізнавальної діяльності курсантів на груповому
занятті;
змістовий і логічний зв’язок питань, що розглядаються, з теоретичними
положеннями, вивченими на лекційних заняттях з навчальної дисципліни та інших
навчальних дисциплін;
повнота й об’єктивність оцінювання роботи курсантів з виконання плану групового
заняття
7 Виховна роль групового заняття
8 Виконання цільової настанови групового заняття
9 Стан військової і навчальної дисципліни курсантів:
доповідь чергового;
стан аудиторії;
зовнішній вигляд курсантів
виконання ними вимог Статутів Збройних Сил України;
дисципліна на занятті

3

4
4

5

4
5
1
2
2
2
2

Результати контролю (висновки та рекомендації щодо впровадження позитивного досвіду
заняття, усунення виявлених недоліків та вдосконалення змісту й методики проведення
заняття): _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

3. Загальні висновки та рекомендації: _________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Загальна оцінка за проведене заняття ________________________________________________
Визначається сумою балів за кожне позитивно оцінене питання контролю, виходячи з критерію:
від 41 до 60 балів - оцінка “задовільно;
більше 80 балів - оцінка “відмінно”;
від 61 до 80 балів - оцінка “добре”;
40 балів і менше - оцінка “незадовільно”.

Підпис того, хто контролює _______________________________________________________
Вжиті заходи на кафедрі за результатами контролю (заповнюється начальником кафедри):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Начальник кафедри_______________________________________________________________
“___“ _____________________ 20 __ року.
4. З результатами контролю та вказівками ознайомлений:
_____________________ ________________________________________________________
(посада)

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали того, кого контролюють)

“___“ _____________________ 20 __ року
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Додаток 2.15.
АКАДЕМІЧНА ДОВІДКА
№__________
Transcript of Records
Видана

(прізвище, ім'я, по батькові студента)

Issued by
(Family name, Given name(s))

про те, що у період з
from

по
to

26 07 2017

26 07 2018

він (вона) навчався(лась) у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації
(повне найменування вищого навчального закладу)

He (she) studied at the

Military Institute of Telecommunication and Informatization
(Name of institution)

Факультет (інститут) Бойового застосування систем управління та зв'язку
Faculty
Military application of control systems and communication
Код та назва спеціальності
Code and Program Subject Area

253 Військове управління
253 Military management

Спеціалізація
Study program
Освітня програма
Educational program

бакалавр
Bachelor

Індивідуальний номер курсанта в ЄДЕБО _________
Student ID in USEDE
________
Місце народження
(країна)
Place of birth
(Country)

Дата народження
Date of birth

07 02 1996

Україна
Ukraine

Назва дисципліни(курсу) /
Course title

Кредити Європейської
Код
Оцінка за шкалою
кредитної трансфернодисципліни /
вищого навчального закладу /
накопичувальної
Course code
Institutional Grade
системи / ECTS credits

1 семестр / 1 semester
Українська мова за професійним спрямуванням /
Ukrainian language

3 (90)

Іноземна мова / Foreign language

2 (60)

Задовільно / Satisfactory
(Е 50)
Задовільно / Satisfactory
(Е 50)

2 семестр / 2 semester
Фізика / Physics
Інформатика / Informatics

2,5 (75)
3,5 (105)

Задовільно / Satisfactory
(Е 51)
Задовільно / Satisfactory
(Е 52)
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3 семестр / 3 semester
Інженерна та комп’ютерна графіка / Engineering
and computer graphics

2 (60)

Теорія електричних кіл / Electric circles theory

3 (90)

Теорія електричних кіл (КП) / Electric circles theory
(term papers projects)

3 (90)

Основи схемотехніки / Circuit design basics

Задовільно / Satisfactory
(Е 52)
Задовільно / Satisfactory
(Е 50)
Задовільно / Satisfactory
(D 56)
Задовільно / Satisfactory
(Е 50)

4 семестр / 4 semester
Теорія електричного зв’язку / Electric
communication theory
Управління повсякденною діяльністю (у тому
числі охорона державної таємниці, безпека
життєдіяльності, основи охорони праці) /
Management of everyday activity (incl. state secret
guard, safety of vital functions, labour protection
basics)
Загальна тактика / General tactics

3 (90)

Задовільно / Satisfactory
(Е 50)

4 (120)

Задовільно / Satisfactory
(D 57)

2 (60)

Задовільно / Satisfactory
(Е 50)

Опис системи оцінювання закладу вищої освіти /Explanation of the Institutional Grading
System
Довідник з розподілу оцінок / Reference book on ratings
Оцінка за національною шкалою / National grade

Рівень досягнень, % / Marcs, %

Відмінно / Excellent

А
В
С
D
E
Fx
F

Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

Відрахований(а)

за недисциплінованість
(причина відрахування відповідно до наказу)

Expelled

reason – lack of discipline

за наказом
order

90-100%
80-89%
65-79%
55-64%
50-54%
35-49%
1-34%

(reason of expulsion according the order)

Начальника інституту №148 від
26.07.2018
(дата і номер наказу)
On the Head's order №148

Заступник начальника інституту з
навчальної роботи/
Deputy Commandant of the
Institute for Educational matter
М.П.
Seal

26.07.2018
(Date, number)
О.В. Сілко

Начальник
факультету

O. Silko

О.А.Пономарьов
О. Ponomarov

"___"_____________20____

Гарант освітньої програми

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Head of Educational program
(Family name, Given name(s), position)

Тел./Tel.: ___(044) 256-23-72__Факс/Fax: ___(044)_288-93-49__ E-mail: vitiadmin@ukr.net
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Порядок оформлення та видачі академічної довідки
У разі переривання навчання у Військовому інституті телекомунікацій та
інформатизації з причин, які визначені нормативно-правовими актами Міністерства оброни
України, курсанту (курсанту заочної форми навчання) видається академічна довідка.
Академічна довідка, містить інформацію про результати навчання курсанта (курсанта
заочної форми навчання), назви навчальних дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість
кредитів ЄКТС за навчальну дисципліну, яка вивчалась, згідно навчального плану.
Відомості про результати навчання, назви навчальних дисциплін та отримані оцінки
вносяться до академічної довідки окремо за кожен семестр.
Якщо курсант (курсант заочної форми навчання) раніше навчався в іншому
навчальному закладі, в академічній довідці зазначаються назви закладів, в яких були
складені екзамени (заліки) з певних навчальних дисциплін. Академічна довідка, яка була
отримана раніше в іншому навчальному закладі, зберігається (знищується) навчальним
відділом згідно вимог керівних документів.
До академічної довідки не вносяться навчальні дисципліни, з яких курсант (курсант
заочної форми навчання) отримав незадовільні оцінки. Курсанту (курсанту заочної форми
навчання), якого відраховано з першого курсу і який не складав екзамени та заліки,
видається академічна довідка, яка містить інформацію про те, що курсант (курсант заочної
форми навчання) заліків та екзаменів не склав.
Академічна довідка підписується заступником начальника інституту з навчальної
роботи та начальником факультету.
Академічна довідка оформляється і видається особисто курсанту (курсанту заочної
форми навчання) навчальним відділом інституту. Реєстрація академічних довідок
проводиться у журналі реєстрації видачі академічних довідок. Копія академічної довідки та
журнал реєстрації видачі академічних довідок зберігається у навчальному відділі інституту
згідно вимог керівних документів.
Визнання результатів навчання
При поновленні (переведенні) осіб на навчання у Військовий інститут
телекомунікацій та інформатизації підставою для визнання періодів та результатів навчання
є представлена академічна довідка або Додаток до диплому попередньої вищої освіти.
Академічна довідка повинна бути завірена печаткою закладу вищої освіти, в якому
особа навчалася; містити перелік навчальних дисциплін, засвоєних особою, із зазначенням
кількості кредитів з кожної навчальної дисципліни та результати підсумкового контролю за
системою оцінювання у заклади вищої освіти.
Рішення щодо визнання періодів та результатів навчання (зарахування залікових
кредитів з навчальної дисципліни (кредитного модуля)) приймає заступник начальника
інституту з навчальної роботи на підставі рекомендації комісії. Комісія створюється
розпорядженням заступника начальника інституту з навчальної роботи, до якої входять
представники факультету та випускової кафедри за спеціальністю підготовки, або кафедри,
де викладається навчальна дисципліна.
При поновленні (переведенні) осіб на навчання у Військовий інститут
телекомунікацій та інформатизації, умовою зарахування на навчання у семестр, наступний за
тим, який закінчила особа, є максимально допустимий обсяг академічної різниці не більше за
10 кр. ЄКТС.
Граничним терміном ліквідації академічної різниці, як правило, є останній день перед
початком занять у семестрі, на який здійснюється поновлення. Інший термін ліквідації
академічної різниці, за наявності об’єктивних підстав, може бути встановлений рішенням
начальника інституту.
Особа, яка не ліквідувала академічну різницю до початку навчальних занять
позбавляється права на переведення (поновлення).
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Визнання результатів навчання здійснюється, як правило, у період канікулярної
відпустки (до початку навчання за відповідним графіком). Визнання результатів навчання з
навчальної дисципліни (кредитного модуля), вивчення яких передбачено робочим
навчальним планом у поточному семестрі може здійснюватися протягом семестру, але
обов’язково до початку семестрового контролю.
Визнання результатів навчання курсантам (курсантам заочної форми навчання), які
навчаються за індивідуальним навчальним планом здійснюється відповідно до термінів,
визначених в індивідуальному навчальному плані.
Результати навчання можуть бути визнані в межах обсягу навчальної дисципліни
(кредитного модуля), вивчення якої передбачено відповідною робочою програмою навчальної
дисципліни.
Комісія може рекомендувати: повне визнання, обмежене визнання та невизнання
результатів навчання.
Повне визнання рекомендується у разі, коли вивчена в іншому закладі вищої освіти
навчальна дисципліна (кредитний модуль) входить до відповідного робочого навчального плану
ВІТІ і збігається щодо запланованих результатів навчання (компетентностей, знань і умінь) або
має несуттєві відмінності, а також близький за обсягом (не менше 75 % від загального обсягу
годин).
У цьому разі здійснюється перезарахування навчальної дисципліни (кредитного модуля)
з переведенням оцінки, отриманої за результатами попереднього навчання до оцінки за шкалою,
прийнятою у ВІТІ.
Результати перезарахування навчальної дисципліни (кредитного модуля) вносяться до
навчальної картки курсанта (курсанта заочної форми навчання), залікової книжки та до
додатку до диплому.
Обмежене визнання рекомендується у тому випадку, коли програма навчальної
дисципліни (кредитного модуля), яка була вивчена у іншому закладу вищої освіти,
визнаються, але не повністю, і по деяким змістовим модулям необхідно додатково проводити
переатестацію. У цьому разі перезарахування навчальної дисципліни (кредитного модуля)
може виконуватися за результатами виконання індивідуального завдання, складання
випробування або співбесіди. Це завдання, за дорученням заступника начальника інституту з
навчальної роботи, виконує кафедра, за якою закріплена відповідна навчальна дисципліна. За
результатами переатестації комісія визначає кількість кредитів ЄКТС та оцінку залікового
кредиту.
Не визнаються результати навчання з навчальної дисципліни (кредитного модуля)
коли навчальна дисципліна (кредитний модуль) не забезпечує виконання вимог відповідної
освітньо-професійної програми щодо формування запланованих компетентностей, знань і
умінь.
Наявність неперезарахованих навчальних дисциплін (кредитних модулів), освоєння
якого входить до робочого навчального плану за даною освітньо-професійною програмою,
прирівнюється до академічної заборгованості з визначенням терміну її ліквідації. Обсяг не
зарахованих навчальних дисциплін (кредитних модулів) не повинен перевищувати 10 кр.
ЄКТС.
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Додаток 2.16.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Форма 5.7. ОС
(Таємно після заповнення)
Прим. № ___
ЗВІТ
про роботу ____________________________________ у 20_____ навчальному році
(ВВНЗ, ВНП ЗВО)
Вказівки щодо складання звіту
Звіт про роботу вищого військового навчального закладу та військового
навчального підрозділу вищого навчального закладу за навчальний рік (далі – Звіт)
складається із текстуальної частини та додатків до неї у вигляді таблиць. Звіт
розглядається на засіданні вченої ради ВВНЗ (ВНП ЗВО) і підписується начальником
ВВНЗ (ВНП ЗВО).
Структура та зміст текстуальної частини звіту
1. Загальна характеристика ВВНЗ (ВНП ЗВО)
1.1. Перелік напрямів, спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюється
підготовка фахівців, номер та дата видачі ліцензії на право здійснення цього виду
освітньої діяльності та ліцензійний обсяг набору за ними;
номер та дата видачі сертифіката про акредитацію спеціальностей та ВВНЗ
(ВНП ЗВО) у цілому, термін його дії, рівень акредитації кожної спеціальності та ВВНЗ
(ВНП ЗВО) у цілому (таблиця 1).
1.2. Основні завдання, які вирішував ВВНЗ (ВНП ЗВО) у звітному навчальному
році.
1.3. Висновки про результати атестації, інспекції і перевірок, що проводилися
комісіями Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та
внутрішніми комісіями. Оцінка можливості та готовності ВВНЗ (ВНП ЗВО) виконувати
покладені завдання.
2. Укомплектованість ВВНЗ (ВНП ЗВО) особовим складом та його якісна
характеристика
2.1. Відомості про керівний склад ВВНЗ (ВНП ЗВО), його основних підрозділів
та оцінка можливості керівного складу щодо виконання функціональних обов’язків
(таблиця 2).
2.2. Укомплектованість і якісна характеристика науково-педагогічних
працівників (далі – НПП) (таблиці 3, 4).
2.3. Якісна характеристика набору курсантів (студентів) перших курсів.
Ефективність роботи з організації набору та пропозиції щодо її вдосконалення.
2.4. Відомості про кількість слухачів (курсантів, студентів), які відраховані з
ВВНЗ (ВНП ЗВО) та аналіз причин їх відрахування за кожною спеціалізацією
підготовки окремо.
2.5. Організація роботи у ВВНЗ (ВНП ЗВО) з професійного відбору, її
ефективність та пропозиції щодо її вдосконалення.
3. Виховна робота, військова дисципліна та робота з підтримання статутного
порядку.
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3.1. Основні напрямки, форми та методи виховної роботи у ВВНЗ (ВНП ЗВО),
що проводилися у звітному навчальному році та оцінка ефективності вжитих заходів.
3.2. Робота з соціально-психологічного супроводження виховного процесу та
оцінка її ефективності.
3.3 Основні заходи, що проводились у ВВНЗ (ВНП ЗВО) з підтримання
статутного порядку, та їх ефективність.
3.4. Морально-психологічний стан та військова дисципліна.
3.5. Пропозиції щодо поліпшення якості виховної роботи.

цілому.

4. Навчальна робота
4.1. Загальна оцінка виконання навчальних планів і програм.
4.2. Аналіз результатів навчальної роботи.
4.3. Загальні результати складання екзаменів по курсах і за ВВНЗ (ВНП ЗВО) у

4.4. Результати складання державних екзаменів та захисту дипломних робіт
(проектів, задач) та кваліфікаційних робіт відсоток оцінок “5”, “4”, “3”, “2”).
4.5. Результати навчальної роботи за розділами підготовки (гуманітарної та
соціально-економічної, природничо-наукової і професійної та практичної, у тому числі
первинної військово-професійної підготовки).
4.6. Аналіз участі в навчальній роботі керівного складу МО України,
ГШ ЗС України, ВВНЗ (ВНП ЗВО), науково-педагогічних та наукових працівників.
Середнє річне навчальне навантаження НПП.
4.7. Втрати навчального часу та аналіз причин цього. Робота, що проводиться у
ВВНЗ (ВНП ВНЗ) зі скорочення втрат навчального часу.
4.8. Стажування і практика слухачів та курсантів. Відповідність місць та посад
проведення стажувань і практик вимогам підготовки фахівців. Позитивні сторони та
недоліки в організації й проведенні стажувань і практик.
4.9. Аналіз служби випускників за останні три роки. Кількість отриманих
відгуків на випускників. Заходи, що проводяться у ВВНЗ (ВНП ЗВО) щодо усунення
виявлених недоліків.
4.10. Пропозиції щодо вдосконалення навчальної роботи.
5. Методична робота
5.1. Основні заходи з методичної роботи, які проводяться у ВВНЗ (ВНП ЗВО)
на факультетах і кафедрах. Оцінка їх впливу на якість підготовки фахівців.
5.2. Перелік і цілі педагогічних (методичних) експериментів, які проводяться у
ВВНЗ (ВНП ЗВО). Оцінка результатів проведених експериментів, галузі їх
застосування та розповсюдження.
5.3 Нові технології, форми і методи навчання, які застосовувалися у звітному
навчальному році. Оцінка їх ефективності, рекомендації щодо їх застосування та
розповсюдження.
5.4. Аналіз проведених відкритих, показних та інструкторсько-методичних
занять, їх спрямованість та вплив на якість підготовки фахівців.
5.5. Характеристика системи контролю за навчально-виховним процесом та
аналіз його результатів.
6. Організація і стан професійної та командирської підготовки офіцерів
постійного складу
6.1. Аналіз рівня професійної підготовки керівного складу НПП ВВНЗ
(ВНП ЗВО).
6.2. Аналіз рівня професійної та командирської підготовки офіцерів відділів,
служб і лабораторій.
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6.3. Аналіз рівня командирської підготовки командирів структурних
підрозділів.
6.4. Аналіз рівня командирської підготовки офіцерів підрозділів забезпечення.
6.5. Організація роботи з підвищення кваліфікації офіцерів постійного складу.
6.6.Пропозиції щодо вдосконалення професійної та командирської підготовки.
7. Наукова і науково-технічна діяльність
7.1. Основні напрямки та форми наукової і науково-технічної діяльності,
пріоритетні напрями. Загальні трудовитрати на наукову роботу. Оцінка участі
наукових підрозділів, факультетів і кафедр у наукових дослідженнях. Аналіз ступеня
участі в науковій роботі різних категорій постійного та змінного складу.
7.2. Форми та зміст наукового співробітництва з військами (силами), закладами та
організаціями ЗС України, а також іншими міністерствами і центральними органами
виконавчої влади.
7.3. Спрямованість договірних наукових досліджень, витоки та обсяги їх
фінансування. Витрати коштів.
7.4. Напрями та форми наукових досліджень слухачів і курсантів (студентів),
галузь їх застосування. Оцінка роботи воєнно-наукового товариства слухачів і
курсантів (студентів).
7.5. Найбільш суттєві результати наукових досліджень, виконаних у ВВНЗ
(ВНП ЗВО) та їх реалізація.
7.6. Результати підготовки науково-педагогічних кадрів. Наукове зростання
посадових осіб керівного складу та НПП.
7.7. Хід розробки та впровадження системи інформаційного забезпечення ВВНЗ
(ВНП ЗВО).
8. Забезпеченість ВВНЗ (ВНП ЗВО) підручниками, навчальними посібниками
та навчально-методичними матеріалами.
8.1. Забезпеченість дисциплін, що вивчаються, навчальною літературою та
дидактичними матеріалами.
8.2. Перелік підручників та кількість навчальних посібників, які видані у
звітному навчальному році. Причини затримки видання. Відсоток виконання плану
редакційно-видавничої діяльності.
8.3. Аналіз роботи бібліотеки ВВНЗ (ВНП ЗВО). Характеристика книжкового
фонду. Обіг книжкового фонду за розділами фонду. Джерела поповнення фонду.
8.4. Стан поліграфічної бази ВВНЗ (ВНП ЗВО). Виконання плану редакційновидавничої діяльності ВВНЗ (ВНП ЗВО).
9. Характеристика начально-матеріальної бази
9.1. Аналіз виконання перспективного і річного плану розвитку та вдосконалення
навчально-матеріальної бази.
9.2. Стан навчально-лабораторної бази факультетів і кафедр та ефективність її
використання. Відповідність навчально-матеріальної бази навчальним планам і
програмам підготовки фахівців та завданням сьогодення.
9.3. Забезпечення озброєнням, військовою технікою, вимірювальними
приладами та іншим обладнанням.
9.4. Забезпеченість ВВНЗ (ВНП ЗВО) персональними електроннообчислювальними машинами та щоденний час роботи на них слухачів, курсантів
(студентів), які навчаються за кожною із спеціальностей.
9.5. Забезпеченість ВВНЗ (ВНП ЗВО) навчальними та іншими приміщеннями.
Характеристика та оцінка спортивної бази.
9.6. Забезпеченість ВВНЗ (ВНП ЗВО) житловим та казарменим фондом.
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10. Організація харчування, матеріального та фінансового забезпечення
особового складу ВВНЗ (ВНП ЗВО).
11. Вартість підготовки фахівця у ВВНЗ (ВНП ЗВО).
12. Загальні висновки та пропозиції.
Начальник ВВНЗ (ВНП ЗВО)
(військове звання)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

До звіту додаються такі таблиці:
1. Перелік спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка
фахівців, і відомості щодо їх акредитації.
2. Відомість про керівний склад ВВНЗ (ВНП ЗВО) та його структурних
підрозділів.
3. Укомплектованість та якісна характеристика науково-педагогічних
працівників.
4. Забезпеченість спеціальностей підготовки слухачів (курсантів, студентів)
науково-педагогічними працівниками.
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3. ФОРМИ
ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ, ОБЛІКУ І
ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА ФАКУЛЬТЕТІ
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Додаток 3.1.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Затверджено Вченою радою інституту
Протокол від “ ”
20 року № ____
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.
ОСНОВНІ
ФАКУЛЬТЕТУ

ЗАВДАННЯ

ТА

НАПРЯМКИ

ДІЯЛЬНОСТІ

3. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ ТА ОРГАНИ ЙОГО УПРАВЛІННЯ
4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ, МЕТОДИЧНОЇ,
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НАУКОВОЇ

ТА

4.1. Організація освітньої діяльності
4.2. Організація методичної діяльності
4.3. Організація наукової і науково-технічної діяльності
5. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНШИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ
6.ЗДІЙСНЕНЯ КОНТРОЛЮ ЗА РОБОТОЮ ФАКУЛЬТЕТУ
7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ НАЧАЛЬНИКА ФАКУЛЬТЕТУ

7. ПОРЯДОК ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН (ДОПОВНЕНЬ)

Начальник факультету
полковник
“

”

20

В.П. ОЛЕКСЕНКО
року
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У ПОЛОЖЕННІ ПРО ФАКУЛЬТЕТ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ:

на підставі яких чинних нормативно-правових актів розроблено
Положення;
структура факультету (вказується керівний склад факультету,
найменування кафедр, лабораторій, допоміжних підрозділів для забезпечення
навчального процесу, а також підрозділів тих, хто навчається;
перелік освітніх рівнів вищої освіти, спеціальностей та спеціалізацій
підготовки курсантів (курсантів заочної форми навчання);
перелік інших видів освітньої діяльності, що здійснюється на факультеті,
(підготовка з підвищення кваліфікації офіцерського складу за відповідними
посадами, підготовка науково-педагогічних (наукових) працівників тощо);
перелік законів та підзаконних актів, якими факультет керується у своїй
діяльності;
органи колегіального управління, які створюються на факультеті (вчена
рада, тощо), їх склад, порядок створення та перелік питань, що відносяться до
їх компетенції,
перелік документів, які регламентують роботу факультету, права
факультету щодо використання засобів стимулювання успішного навчання
курсантів (курсантів заочної форми навчання) ад’юнктів і докторантів
факультету.
В розділі щодо основних завдань та напрямків діяльності факультету
зазначаються завдання та напрями діяльності факультету з усіх видів робіт, які
виконуються на факультеті для організації підготовки військових фахівців.
Окремим розділом визначаються права та обов’язки начальника
факультету.
В розділі про організацію інших видів діяльність факультету визначаються
приналежність обладнання, іншого майна, що передано в оперативне
управління факультету, а також джерела фінансування факультету та інше.
В розділі щодо організації контролю за діяльністю факультету
зазначається перелік посадових осіб, які мають право здійснювати певні заходи
з організації контролю освітньої, методичної, наукової і науково-технічної та
інших видів діяльності.
Окремими розділами визначаються порядок реорганізації факультету, а
також порядок затвердження положення та внесення до нього змін.
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Додаток 3.2.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник інституту
полковник
Є.О. СТЕПАНЕНКО
“___” _________________ 20 __ року

ПЛАН-КАЛЕНДАР ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ
ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА 20....-20.... НАВЧАЛЬНИЙ РІК
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ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ

ПЛАН-КАЛЕНДАР ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ

серпень

липень

червень

травень

квітень

березень

лютий

січень

Хто
проводить

20… рік
грудень

Хто
залучається

листопад

Найменування виду
діяльності (заходу)

жовтень

№
з/п

вересень

20…рік

1. Організація забезпечення переведення факультету на функціонування в умовах особливого періоду, організація підготовки з
мобілізаційних питань
1.1.
1.2.
2. Робота щодо охорони державних таємниць та захисту інформації з обмеженим доступом
2.1.
2.2.
3. Освітня діяльність
Навчальна діяльність
3.1.
3.2.
3.3.
Методична діяльність
3.4.
3.5.
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серпень

липень

червень

травень

квітень

березень

лютий

січень

Хто
проводить

20… рік
грудень

Хто
залучається

листопад

Найменування виду
діяльності (заходу)

жовтень

№
з/п

вересень

20…рік

4. Наукова і науково-технічна діяльність
4.1.
4.2.
5. Заходи морально – психологічного забезпечення

5.1.

6. Індивідуальна підготовка офіцерів та сержантського (старшинського) складу, підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників
6.1.
6.2.
7. Служба військ
7.1.
7.2.
7.3.
8. Заходи по забезпеченню освітньої діяльності
Розвиток
та
вдосконалення
матеріально-технічної бази
8.1.
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серпень

липень

червень

травень

квітень

березень

лютий

січень

Хто
проводить

20… рік
грудень

Хто
залучається

листопад

Найменування виду
діяльності (заходу)

жовтень

№
з/п

вересень

20…рік

9. Спортивно-масова робота
9.1.
9.2
10. Інші види діяльності
10.1.
10.2
Примітки: 1. Планування заходів на факультеті проводиться з врахуванням структурних підрозділів та головних завдань на навчальний рік.
2. Заходи по забезпеченню освітньої діяльності на факультеті враховують розвиток та вдосконалення матеріально-технічної бази,
матеріально-технічне, тилове, речове та інше забезпечення.

Начальник факультету
полковник
В.П. ОЛЕКСЕНКО
“ ___ ” _______________ 20__ року
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Додаток 3.3.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник факультету
полковник
В.П. ОЛЕКСЕНКО
“___” _______________ 20 __ року

ПЛАН-КАЛЕНДАР ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ
ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА ___________ 20 ___ РОКУ
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ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ
ПЛАН-КАЛЕНДАР ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ
Хто
Хто
залучається
проводить
1. Організація забезпечення переведення факультету на функціонування в умовах особливого періоду, організація підготовки з мобілізаційних питань
1.1.
1.2.
2. Робота щодо охорони державних таємниць та захисту інформації з обмеженим доступом
2.1.
2.2.
3. Освітня діяльність
3.1. Навчальна діяльність
3.1.1.
3.1.2.
3.2 Методична діяльність
3.2.1. Інструкторсько-методичні заняття
Тема. "Методика організації та проведення рубіжного контролю курсантів"
№ з/п

Найменування виду діяльності (заходу)

3.2.2. Показові заняття
З навчальної дисципліни "Основи схемотехніки"
Тема
З навчальної дисципліни "Основи радіозв’зку"
Тема
3.2.3. Відкриті заняття
4. Наукова і науково-технічна діяльність
4.1.
4.2.
4.3.
5. Заходи морально-психологічного забезпечення
5.1.
5.2.
5.3.
6. Індивідуальна підготовка офіцерів та сержантського (старшинського) складу, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
6.1.
6.2.
6.3.
7. Служба військ
7.1.
7.2.
8. Заходи по забезпеченню освітньої діяльності
8.1.
8.2.
9. Спортивно-масова робота
9.1.

Дата проведення

Відмітка про виконання
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9.2.
10. Інші види діяльності
10.1.
10.2.

Заступник начальника факультету з навчальної та наукової роботи –
начальник навчальної частини
підполковник
К.М. ГРИЦЕНОК
“___” _________________ 20 __ року
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Додаток 3.4.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник інституту
полковник
Є.О. СТЕПАНЕНКО
“ ___ ” ____________________ 20___ року

ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА 20....-20.... НАВЧАЛЬНИЙ РІК
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Основні завдання методичної роботи:
План методичної роботи:
№
з/п

Найменування виду діяльності (заходу)

Хто
залучається

Хто
проводить

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

Навчально-методичний збір, навчально-методичні, міжкафедральні наради, науково-методичні конференції та
семінари
1. Заходи навчально-методичного збору, навчально-методичних, міжкафедральних нарад, семінарів
(за планом факультету та структурних підрозділів)
1.1.

Навчально-методичний збір

1.2.

Навчально-методичні наради

1.3.

Міжкафедральні наради

1.5.

Науково-методичні семінари

2. Засідання Вченої ради факультету, засідання кафедр (предметно-методичних комісій)
За окремим планом роботи Вченої ради факультету
2.2.
Засідання Вченої ради факультетів
на 20 – 20.. навчальний рік
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№
з/п
2.3.

Найменування виду діяльності (заходу)

Засідання кафедр

Хто
залучається

Хто
проводить

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

За окремим планом роботи кафедри на 20 – 20.. навчальний рік

Засідання предметно-методичних комісій
За окремим планом роботи кафедри на 20 – 20.. навчальний рік
3. Інструкторсько-методичні, показові, відкриті, пробні та методичні заняття
(за планом факультету та структурних підрозділів)
3.1. Інструкторсько-методичні заняття
2.4.

3.2.

Показові заняття

3.3.

Відкриті заняття

3.4.

Пробні заняття

3.5.

Методичні заняття

4. Лекції, доповіді, повідомлення (за планом факультету та структурних підрозділів)
4.1.

Лекції

4.2.

Доповіді

4.3.

Повідомлення
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№
з/п

Найменування виду діяльності (заходу)

Хто
залучається

Хто
проводить

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

5. Розробка і вдосконалення навчально-методичних матеріалів (за планом факультету та структурних підрозділів)
5.1.
5.2.

6. Проведення педагогічних(методичних) експериментів
6.1.
6.2.

7. Розробка рекомендацій щодо планування роботи науково-педагогічних працівників, курсантів (курсантів
заочної форми навчання)
7.1.

8. Проведення контролю освітнього процесу (за планом факультету та структурних підрозділів)
8.1.

9. Проведення інших заходів (за планом факультету та структурних підрозділів)
9.1.

ПОГОДЖЕНО
Начальник факультету
полковник
В.П. ОЛЕКСЕНКО
“___” _______________ 20 __ року

Заступник начальника факультету з навчальної та наукової
роботи-начальник навчальної частини
підполковник
К.М. ГРИЦЕНОК
“___” ___________________ 20 __ року
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Додаток 3.5.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник факультету
полковник
В.П. ОЛЕКСЕНКО
“___” _______________ 20 __ року

ПЛАН
КОНТРОЛЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ КЕРІВНИМ СКЛАДОМ
ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

на ___________ 20

- 20 навчального року

(місяць )

№
з/п

Посада,
військове звання,
прізвище та ініціали
осіб керівного складу

Кафедра інституту, яка здійснює
підготовку військових фахівців
факультету за спеціальністю

Термін
перевірки

1
2

Заступник начальника факультету з навчальної та наукової роботи –
начальник навчальної частини
підполковник
К.М. ГРИЦЕНОК
“___” __________________ 20 __ року

Навчальна
група

Найменування
навчальної дисципліни,
вид заняття, тема

Відмітка
про
виконання
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Додаток 3.6.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Факультет інформаційних технологій

АРКУШ
КОНТРОЛЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
"____" ______________ 20___ року

Кафедра _____________________________________________________
(яка здійснює підготовку військових фахівців факультету за спеціальністю)

1. Перевірка стану забезпечення підготовки військових фахівців

Перевірка освітнього процесу включає: визначення стану матеріально-технічного,
інформаційно-методичного забезпечення та перевірку інших питань організації та
забезпечення підготовки військових фахівців факультету за спеціальностями (спеціалізаціями)
на кафедрах інституту.

2. Контроль проведення навчальних занять
Навчальна дисципліна _________________________________________________________
Вид заняття ______________ Навчальна група _______ Навчальна аудиторія ___________
Назва змістового модуля (теми заняття) ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
Прізвище та ініціали викладача ____________________________________________________
Примітки: 1. Під час контролю навчальних занять контролюючий мусить звернути увагу
на:
відповідність назви змістового модуля( теми) заняття і викладених
(опрацьованих) питань робочої програми навчальної дисципліни;
наявність і якість відпрацювання навчально-методичної документації;
відповідність змісту заняття сучасному стану науки і техніки;
підготовленість викладача, його методичні засоби і способи, які
використовуються на заняттях, ефективність застосування наочних навчальних
посібників і технічних засобів навчання;
вимогливість викладача до знань курсантів та методи стимулювання їх
систематичної роботи щодо вивчення дисципліни;
роль викладача як вихователя і виховну роль заняття;
дисципліну тих, хто навчається, виконання ними навчальних завдань до даного
заняття;
активність тих, хто навчається, контакт викладача з аудиторією .
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2. Під час контролю лекції додатково перевіряються:
методичний рівень лекції, застосування методів активного навчання, елементів
проблемного навчання;
наочність лекції, використання комплексу технічних засобів навчання,
розгорнутого в аудиторії;
якість дидактичних матеріалів, їх науковий та ергономічний рівень;
застосування математичного моделювання, ЕОТ тощо.
3. Під час контролю семінарського заняття додатково перевіряються:
методичний рівень заняття, застосування методів активного навчання;
забезпеченість заняття наочними посібниками, технічними засобами навчання,
ефективність їх застосування;
уміння викладача організувати творчу дискусію курсантів;
робота викладача над прищепленням курсантам навичок наукового підходу до
розглядуваних процесів і явищ, навичок усних доповідей, уміння робити
обґрунтовані висновки;
методика підсумовування семінару, вимогливість викладача при оцінці знань тих,
хто навчається.
4. Під час контролю практичних і групових занять додатково перевіряються:
методичний рівень заняття, застосування методів активного навчання, включаючи
елементи проблемного навчання;
забезпеченість занять наочними посібниками, технічними засобами навчання,
ефективність їх використання;
забезпеченість курсантів підготовленими робочими місцями (матеріальною
частиною озброєння і військової техніки, іншим оснащенням), скільки тих, хто
навчається, працює на одному робочому місці;
якість дидактичних матеріалів, їх науковий рівень;
ефективність використання матеріальної частини озброєння і військової техніки (з
профілюючих дисциплін);
якою мірою заняття удосконалює практичні навички курсантів;
застосування математичного моделювання, використання ЕОТ (із зазначенням їх
типу) при рішенні інформаційних і розрахункових завдань;
робота викладача з прищеплення курсантам навичок усних доповідей, умінь
робити за ними обґрунтовані висновки;
участь інженерно-технічного складу в проведенні заняття.
5. Під час перевірки лабораторних занять звертається увага на:
рік створення лабораторної установки і рік її останньої модернізації;
наявність завдання на лабораторну роботу, рік і вид його видання;
відповідність завдання лабораторній настанові, обсягу завдань на лабораторну
роботу відведеному часу на його виконання;
кількість лабораторних установок за досліджуваними питаннями;
вид проведення лабораторного заняття (циклічний, фронтальний, комбінований);
чисельність курсантів, які працюють на одній установці;
застосування ЕОТ (із зазначенням їх типу) як управляючих і розрахункових,
використовувані методи автоматизації вимірів;
відповідність вимірювальних приладів сучасному метрологічному рівню;
відповідність змісту заняття спеціальності підготовки тих, хто навчається;
організацію підготовки курсантів до занять, використання при цьому
лабораторного обладнання;
методику і тривалість проведення колоквіуму, хто брав участь у прийманні
колоквіуму і його результати;
особисту участь викладача та інженерно-технічного складу в прищепленні
курсантам практичних навичок у проведенні експериментальних досліджень,
застосуванні ЕОТ та вимірювальних приладів;
виконання вимог "Інструкції з техніки безпеки";
методику і результати приймання заліку з лабораторного заняття.
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6. Під час контролю тактичного (тактико-спеціального) заняття додатково
перевіряються:
відповідність змісту заняття сучасним поглядам на організацію і забезпечення
бойових дій підрозділів, вимогам статутів, настанов та інших нормативних
документів;
матеріально-технічне забезпечення заняття;
методичний рівень проведення заняття;
уміння викладача керувати діями курсантів, своєчасно давати вихідні дані і
реагувати на їх відпрацювання, застосовувати метод показу і пояснення;
виконання виховної мети заняття;
методи прищеплення курсантам самостійності та ініціативи, старанності і
дисциплінованості;
методика підсумовування заняття, вимогливість викладача при оцінці дій
курсантів;
рівень підготовленості курсантів за оцінкою контролюючого.

3. Загальні висновки та рекомендації.

Заступник начальника факультету з навчальної та наукової роботи –
начальник навчальної частини
підполковник
К.М. ГРИЦЕНОК
“___” _______________ 20 __ року
)

4. З результатами контролю ознайомлений:
____________________________________________________________________________(посада, військове звання, прізвище та ініціали викладача)

5. Вжито заходи:

Розглянуто на засіданні кафедри
Протокол від " "
20

року № ___

Начальник кафедри _____________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище та ініціали)
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Додаток 3.7.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Факультет

Інформаційних технологій

Спеціальність

122 Комп'ютерні науки
бакалавр

Ступінь вищої освіти

2 курс

Курс навчання

Навчальна група

283

20__ - 20__ навчальний рік

ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ №_____
“____”__________________ 20___року

Основи схемотехніки

з

.

(назва навчальної дисципліни)

за 5 навчальний семестр. Загальна кількість кредитів ЄКTС (годин) 6 кр. (180 годин)

диференційований залік.

Форма семестрового контролю
(екзамен,

.

диференційований залік)

Максименко В.П.

Викладач

.

(прізвище та ініціали викладача, який виставляє семестровий контроль)

Павленко Ю.П.

Викладач

.

(прізвище та ініціали викладача, який здійснював поточний контроль)

№
з/п

Оцінка
Рейтингові
Прізвище
кількість
бали
Номер
та ініціали
балів
за
за
залікової
курсанта (курсанта
за
за
100
національною
шкалою
книжки
за
д.залік, бальною
заочної форми навчання)
шкалою
ЄКTС
семестр

Підпис
викладача

екзамен шкалою

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.
При проведенні семестрового контролю в виді екзамену
2.
3.
4. Петренко О.В.
ХХХХХ 52
38
80
добре
В
5.
При проведенні семестрового контролю в виді диференційованого заліку, коли курсант
6.
7.

згоден отримати оцінку без виконання контрольного завдання за результатами до
набраної рейтингової оцінки (в балах)

8. Петренко О.В.
ХХХХХ 63
63
задовільно
D
9.
При проведенні семестрового контролю в виді диференційованого заліку, коли курсант
10.
згоден виконати контрольне завдання з метою підвищення оцінки
11.
12.
13. Петренко О.В.
ХХХХХ
75
75
добре
C
14.
15.
16.
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17.
При проведенні семестрового контролю в виді диференційованого заліку ( екзамену)
18.
для курсантів заочної форми навчання
19.
20. Петренко О.В.
ХХХХХ 32
38
70
добре
С
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Начальник факультету ______________________________________________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Підсумки складання екзамену (диференційованого заліку)
ВСЬОГО ОЦІНОК

СУМА БАЛІВ
90-100
80-89
65-79
55-64
50-54
35-49
1-34

ОЦІНКА
ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

ОЦІНКА ЄКТС

відмінно

А
В
С
D
E
FX
F

добре
задовільно
незадовільно

Екзаменатор (викладач) __________________ ____________________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)
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Додаток 3.8.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Факультет інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник інституту
полковник
Є.О. СТЕПАНЕНКО
“ ___ ”________________ 20___ року

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ГРАФІК СКЛАДАННЯ
ЕКЗАМЕНІВ (ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ЗАЛІКІВ)

курсантом ПЕТРЕНКО А.П.
Курс навчання

2 курс

4 семестр

Навчальна група

283

20 __ - 20 __ навчальний рік

№
з/п

Найменування навальної
дисципліни

Форма семестрового
контролю

1

Основи
схемотехніки

екзамен

2

Електроніка

диференційованих
заліків

Термін
складання, місце
20.06.2018р
11.00 – 12.00
Ауд 120
23.06.2018р
11.00 – 12.00
Ауд 124

Прізвище
викладача
Миленко В.П.
Павленко М.Т.

Підставою для складання індивідуального графіка складання екзаменів
(диференційованих заліків) е рапорт курсанта (курсанта заочної форми навчання) по
команді, у якому визначається причина, форма семестрового контролю з навчальної
дисципліни, термін та місце складання, прізвище викладача. Рапорт погоджується з
викладачем, яки проводить екзамен або диференційований залік.
Копія індивідуального графіка складання екзаменів (диференційованих заліків)
надається до навчального відділу та кафедри (викладачу). Для проведення заходу
оформляється окрема відомість обліку успішності. У разі отримання курсантом
(курсантом заочної форми навчання) оцінки “незадовільно”, складається індивідуальний
графік перескладання екзаменів (диференційованих заліків).

ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника інституту з
навчальної роботи
полковник
О.В.СІЛКО
“___” ______________ 20 __ року

Начальник факультету
полковник
В.П. ОЛЕКСЕНКО
“___” ________________ 20 __ року
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Додаток 3.9.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Ж У Р Н А Л
ОБЛІКУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

Київ
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ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Ж У Р Н А Л
ОБЛІКУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

__________НАВЧАЛЬНОЇ ГРУПИ
НА _______________С Е М Е С Т Р
20__ 20__ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
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ВКАЗІВКИ
щодо оформлення та ведення журналу обліку навчальних занять
1. Журнал обліку навчальних занять є документом, який відображає виконання робочого навчального плану
за розкладом занять курсантами (курсантами заочної форми навчання) (далі – курсант) навчальної групи у
поточному семестрі.
2. У журналі записуються всі види навчальних занять, які проводяться з курсантами згідно робочого
навчального плану за розкладом. Відмічається присутність курсантів на заняттях, їх поточна успішність
(рейтингові бали) та результати семестрового контролю.
3. Список курсантів заповнюється в алфавітному порядку. У разі вибуття курсанта з навчальної групи
начальник курсу в журналі викреслює прізвище і робить відмітку (№ наказу про вибуття). Якщо зараховується
новий курсант, його прізвище записується в кінці списку.
4. На протязі семестру журнал зберігається на курсі (факультету). Відповідальність за зберігання, правильне
ведення журналу та реєстрацію його на факультеті покладається на начальника курсу.
5. Всі записи до журналу обліку навчальних занять заносяться синьою пастою, чисто та охайно,
виправлення повинні підтверджуватися підписом особи, яка зробила виправлення.
6. Після закінчення семестру журнал обліку навчальних занять здається на зберігання до факультету.
Керівництво факультету:
встановлює порядок початкового оформлення розділу “Зміст”, згідно з робочим навчальним планом;
організовує зберігання в навчальній частині факультету журналів за попередні семестри;
про перевірки журналів обліку навчальних занять робить записи в розділі “Відмітки про перевірки журналу”
протягом семестру.
Начальник курсу:
забезпечує початкове оформлення журналу, призначає курсанта, відповідального за його збереження та
ведення;
щоденно контролює присутність курсантів на навчальних (аудиторних) заняттях за розкладом занять та
забезпечує організацію і облік самостійної роботи;
кожен день аналізує записи у журналі по розділу “Зауваження щодо проведення навчальних занять та
самостійної роботи”. По кожному зауваженню не пізніше ніж у три дні в графі “Відмітка про вжиті заходи”
повинен зробити відмітку про прийняте рішення та вжиті заходи до порушників;
один раз на тиждень перевіряє правильність ведення журналу (без запису).
Командир навчальної групи:
Несе особисту відповідальність за стан, збереження і правильність ведення журналу. Перед початком
кожного заняття командир навчальної групи (відповідальний за ведення журналу) відмічає в журналі відсутніх
на занятті і подає його викладачу. Причини відсутності позначаються:
Н – наряд;
Зв – звільнення;
К – відрядження;
ІЗ – індивідуальні заняття;
В – відпустка;
Хв – хворий;
Х – відсутність без поважної причини.
Під час проведення навчальних занять журнал знаходиться у викладача, під час самостійної роботи – у
командира навчальної групи, а в інший час – у начальника курсу. При проведенні практичних занять за межами
інституту, журнал не береться, записи у журнал робляться після повернення з навчальних занять.
Керівник занять (викладач):
у журналі зазначає дату заняття, вид заняття, кількість годин, номер та назву змістового модуля, номер та
тему заняття, завдання на самостійну роботу;
перевіряє записи про відсутніх на занятті, виставляє рейтингові бали, які отримали курсантів на занятті і
розписується за проведення заняття (лектор потоку – у всіх журналах навчальних груп, при поділі груп на
підгрупи розписуються всі викладачі підгрупи);
в графу “Кількість годин” через дріб заноситься кількість проведених годин: в чисельник - кількість годин,
проведених на даному занятті, в знаменник – наростаючий підсумок з початку семестру та години самостійної
роботи;
в графу “Номер та назва змістового модуля, номер та тема заняття, завдання на самостійну роботу”
вказується номер та назва змістового модуля, номер та тема заняття, завдання на самостійну роботу згідно з
робочої програми навчальної дисципліни;
за необхідності у розділі “Зауваження щодо проведення навчальних занять та самостійної роботи” робить
записи, зауваження щодо якості підготовки курсантів;
виставляє: рейтингові бали з кредитного модуля за відповіді на заняттях протягом семестру, виконання
модульних контрольних (курсових робіт), суму рейтингових балів (RС), результати семестрового контролю
(диференційованого заліку, екзамену).
Після проведення семестрового контролю екзаменатор записує отримані результати в журналі обліку
навчальних занять навчальної групи та робить запис про виконання навчальної програми. Наприклад:
“Програма (Робоча програма) навчальної дисципліни виконана в повному обсязі". Підпис та дата.
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ЗМІСТ
№
з/п

Розділи журналу, перелік навчальних дисциплін

І. Облік навчальних занять
(перелік навчальних дисциплін та самостійної роботи згідно розкладу
навчальних занять)

ІІ. Облік самостійної роботи
ІІІ. Зауваження викладачів, які проводили заняття.
ІV. Відмітки про перевірку журналу.

Сторінка
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Навчальна дисципліна _________________________________
____________________________________________________
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Прізвище та ініціали
курсантів

№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Рейтингові бали за відповіді на заняттях,
відмітка про відсутніх на заняттях
Дата проведення навчальних занять
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Викладачі:

–
–
–
–

лекції ________________________________________________________
семінари _____________________________________________________
практичні заняття ____________________________________________
лабораторні заняття _________________________________________

–

Дата проведення
заняття

Вид
заняття

Кількість
годин
ауд. сам.
год. роб.

Номер змістового модуля (теми), номер та
найменування заняття.
Завдання на самостійну роботу

Підпис та
прізвище
викладача
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ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Ж У Р Н А Л
ОБЛІКУ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
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Облік самостійної роботи
Д а т а т а г о д и н и с а м о с т і й н о ї роботи
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

понеділок
1 2 3 4

вівторок
1 2 3 4

середа
1 2 3 4

четвер
1 2 3 4

п’ятниця
1 2 3 4

субота
1 2 3 4
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Зауваження щодо проведення навчальних занять
та самостійної роботи
Дата

Зміст зауважень

Відмітка про
вжиті заходи

96

Відмітки про перевірку журналу
Дата

Зауваження

Підпис
перевіряючого
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Додаток 3.10.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Факультет______________________________________________________
Ступінь вищої освіти

бакалавр

Спеціальність___________________________________________________
(код і назва)

Спеціалізація____________________________________________________

Фото
картка
3х4 см

(назва)

мп

НАВЧАЛЬНА КАРТКА ________________________
(курсанта, курсанта заочної форм навчання)

1. Прізвище, ім’я, по батькові___________________________________________________________
2. Дата народження____________________________________________________________________
3. Місце народження___________________________________________________________________
4. Громадянство___________________________ 5. Закінчив(ла) в 20 ___ році________________
______________________________________________________________________________________
(найменування навчального закладу, назва, серія та номер попереднього документу про освіту)

6. Родинний стан_______________________________________________________________________
7. Адреса місця проживання_____________________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, назва населеного пункту, вулиця, № будинку, № квартири, номер телефону)

8. Наявність пільг при вступі ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
9. Зарахований(на) наказом від

“_____ “ ______________ 20___року № _________________

а) за конкурсом: із стажем, без стажу (підкреслити)
б) у порядку переведення з ______________________________________________________________
( найменування навчального закладу )

в) за направленням _____________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи)

г) за особливими умовами участі у конкурсі_______________________________________________
д) поза конкурсом_______________________________________________________________________
е) на умовах повного відшкодування: державний кредит, фізична, юридична особа (
підкреслити)
10. Трудова книжка:____________________________________________________________________
(номер, коли й ким видана)

11. Реєстраційний номер облікової картки платника податків ______________________________
12. Переведення з курсу на курс, перерва в академічному навчанні, відзначення, покарання
Курс

Номер і дата наказу

Зміст наказу
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Семестр

Загальний
обсяг
кредитів
ЄКTС

годин

Семестровий контроль,
оцінка
кількість за нац.
балів шкалою

ЄКTС

Середня
зважена оцінка

Дата складання
семестрового
контролю й
номер відомості

ПЕРШИЙ

Найменування навчальної
дисципліни

ДРУГИЙ

ПЕРШИЙ

20_____ - 20_____ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Курс

13. Виконання навчального плану

ТРЕТІЙ
ЧЕТВЕРТИЙ

ДРУГИЙ

20_____ - 20_____ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Переведений на другий курс. Наказ начальника інституту від “___ “ ____ 20 __ року № ______

Переведений на третій курс. Наказ начальника інституту від “__ “ ___ 20 ___ року № ______

кредитів
ЄКTС

годин

Семестровий контроль,
оцінка
кількість за нац.
балів
шкалою

ЄКTС

Середня
зважена оцінка

Дата складання
семестрового
контролю й
номер відомості

П’ЯТИЙ

Семестр

Загальний обсяг
Назва навчальної дисципліни

ШОСТИЙ

ТРЕТІЙ

20_____ - 20_____ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Курс
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СЬОМИЙ
ВОСЬМИЙ

ЧЕТВЕРТИЙ

20_ - 20__НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Переведений на четвертий курс. Наказ начальника інституту від “__ “ __ 20 ___ року № ______

Допущений до атестації
Наказ начальника інституту від “____ “ __________ 20 ___ року № ______

Начальник факультету__________________________

100

14. Практики (навчальна, за військовим спрямуванням, військове стажування)
№
з/п

Найменування
практики

Місце проведення
практики

Оцінка

Посада

кількість
балів

за національною
шкалою

ЄКTС

15. Атестація
№
з/п

Оцінка
Комплексний екзамен

Дата і номер протоколу
ЕК

за національною
шкалою

кількість балів

ЄКTС

16. Атестаційна робота виконана на тему:__________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
і захищена з оцінкою: __________________________________________________
(кількість балів - за національною шкалою – за шкалою ЄКTС)

17. Отримано за весь термін навчання в інституті підсумкових (середньозважених)
оцінок з навчальних дисциплін та атестації:
Усього ______________ з них за національною шкалою:
за шкалою ЄКTС:
“відмінно“
“добре“

______
______

A
B
C
D
Е

“задовільно“ ______

______
______
______
______
______

Підсумкова оцінка навчання ______________________________________
(кількість балів –– за національною шкалою –– за шкалою ЄКTС)

18. Згідно рішення екзаменаційної комісії від “ ___ “ _______ 20 __ року № _____
вважати
таким що закінчив(ла) Військовий інститут телекомунікацій та
інформатизації у 20
___ році, виконав(ла) освітньо-професійну програму за
спеціальністю
________________________________________________________________________________
присуджена ступінь вищої освіти бакалавр та присвоєна кваліфікація
________________________________________________________________________________
19. Видано диплом ____________________________________________________________________
(серія , номер документу про освіту та дата видачі)

Начальник факультету _________________________________________________________
(військове звання)

МП

(підпис)

(прізвище та ініціали)
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Додаток 3.11.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Факультет______________________________________
Ступінь вищої освіти

магістр

Спеціальність________________________________________________
(код і назва)

Спеціалізація_________________________________________________

Фото
картка
3х4 см

МП

НАВЧАЛЬНА КАРТКА КУРСАНТА
1. Прізвище, ім’я, по батькові___________________________________________________________
2. Дата народження____________________________________________________________________
3. Місце народження___________________________________________________________________
4. Громадянство___________________ 5. Закінчив(ла) _____________________________________
________________________________________________________________________в 20 ___ році
(найменування навчального закладу)

6. Родинний стан______________________________________________________________________
7. Адреса місця проживання____________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, назва населеного пункту, вулиця, № будинку, № квартири, номер телефону)

______________________________________________________________________________________8. Наявність пільг при вступі ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
9. Зарахований(на) наказом від “ _____ “ ______________ 20 ___ року № _________________
а) за конкурсом: із стажем, без стажу (підкреслити)
б) у порядку переведення з _____________________________________________________________
( найменування навчального закладу )

в) за направленням ____________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи)

г) за особливими умовами участі у конкурсі_______________________________________________
д) поза конкурсом______________________________________________________________________
е) на умовах повного відшкодування: державний кредит, фізична, юридична особа
( підкреслити)
10. Трудова книжка:___________________________________________________________________
(номер, коли й ким видана)

11. Реєстраційний номер облікової картки платника податків ______________________________
12. Переведення з курсу на курс, перерва в академічному навчанні, відзначення, покарання
Курс

Номер і дата наказу

Зміст наказу
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Семестр

Найменування
навчальної дисципліни

Загальний обсяг
кредитів
ЄКTС

годин

Семестровий контроль,
оцінка
кількість
балів

за нац.
шкалою

ЄКTС

Середня
зважена
оцінка

Дата складання
семестрового
контролю й
номер відомості

ВОСЬМИЙ

ЧЕТВЕРТИЙ 20 __- 20 __ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Курс

13. Виконання навчального плану

ДЕВ'ЯТИЙ

П’ЯТИЙ 20 __- 20 __ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Переведений на п’ятий курс. Наказ начальника інституту від “___ “ 20 ___ року № ______

Семестр

Найменування
навчальної дисципліни і

Загальний обсяг
кредитів
ЄКTС

годин

Семестровий контроль,
оцінка
кількість
балів

за нац.
шкалою

Середня
зважена
оцінка

ЄКTС

Дата складання
семестрового
контролю й
номер відомості

ДЕСЯТИЙ

П’ЯТИЙ 20 __- 20 __ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Курс
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Допущений до атестації
Наказ начальника інституту від “____ “ __________ 20 ___ року № ______

Начальник факультету___________________________
14. Практики (за військовим спрямуванням, військове стажування)
№
з/п

Найменування
практики

Місце проведення
практики

Посада

кількість
балів

Оцінка
за
національною
шкалою

ЄКTС
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15. Атестація
№
з/п

Комплексний екзамен

Дата і номер
протоколу ЕК

кількість
балів

Оцінка
за
національною шкалою

ЄКTС

16. Атестаційна робота виконана на тему:________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
і захищена з оцінкою: ______________________________________________
( кількість балів - за національною шкалою – за шкалою ЄКTС)

17. Отримано за весь термін навчання в інституті підсумкових
(середньозважених) оцінок з навчальних дисциплін та атестації:
Усього _________________ з них: за національною шкалою:
за шкалою ЄКTС:
“відмінно“
“добре“

______
______

A
B
C
D
Е

“задовільно“ ______

______
______
______
______
______

Підсумкова оцінка навчання ______________________________________
( кількість балів - за національною шкалою – за шкалою ЄКTС)

18. Згідно рішення екзаменаційної комісії від “ ___ “ ________ 20 __ року № ______
вважати таким що закінчив(ла) Військовий інститут телекомунікацій та
інформатизації у 20 ___ році, виконав(ла) освітньо-професійну програму за
спеціальністю
______________________________________________________________________________
присуджена ступінь вищої освіти магістр та присвоєна кваліфікація
______________________________________________________________________________
19. Видано диплом _________________________________________________________________
(серія , номер документу про освіту та дата видачі)

Начальник факультету ________________________________________________________
(військове звання)

МП

(підпис)

(прізвище та ініціали)
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Додаток 3.12.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Науково-організаційний відділ
Кафедра _________________________________________

доктор філософії

Ступінь вищої освіти

Спеціальність__________________________________________________
(код і назва)

мп

Фото
картка
3х4 см

НАВЧАЛЬНА КАРТКА АД’ЮНКТА
1. Військове звання__________________________________________________________________
2. Прізвище, ім’я, по батькові_________________________________________________________
3. Дата народження__________________________________________________________________
4. Місце народження_________________________________________________________________
5. Громадянство _____________6. Закінчив(ла) в 20___році______________________________
____________________________________________________________________________________
(найменування навчального закладу, назва, серія та номер попереднього документу про освіту)

7. Родинний стан_____________________________________________________________________
8. Адреса місця проживання___________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, назва населеного пункту, вулиця, № будинку, № квартири, номер телефону)

____________________________________________________________________________________
9. Наявність пільг при вступі _________________________________________________________
10. Зарахований(на) наказом від

“_____ “ ______________ 20___року № ______________

11. Реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________________________

Семестр

Найменування
навчальної дисципліни

Загальний
обсяг
кредитів
ЄКTС

годин

Семестровий контроль,
оцінка
кількіс
ть
балів

за нац.
шкало
ю

Дата складання
Середня
семестрового
зважена оцінка контролю й номер
ЄКTС
відомості

Перший
20____ - 20___ н.
рік

Курс

12. Виконання навчального плану

Другій
20__-20___ н. р

Переведений на другий курс. Наказ начальника інституту від “____ “ _______ 20 ___ року №_____

Семестр

Найменування
навчальної дисципліни

Загальний
обсяг
кредитів
ЄКTС

годин

Семестровий контроль,
оцінка
кількіс
ть
балів

за нац.
шкало
ю

Середня
зважена оцінка

ЄКTС

Дата складання
семестрового
контролю й номер
відомості

Другій
20__-20__ н. р.

Курс
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Третій
20__-20__ н. р.

Переведений на третій курс. Наказ начальника інституту від “____ “ _____ 20 ___ року №____

четвертий
20__-20__ н. р.

Переведений на четвертий курс. Наказ начальника інституту від “____ “ _____ 20 ___ року №____

13. Педагогічна практика
№
з/п

Найменування
практики (кредитів ЄКTС)

Місце проведення
практики

Посада

кількість балів

Оцінка
за
національною
шкалою

ЄКTС

14. Підсумковий контроль
№
з/п

Форми
підсумкового контролю

Дата і номер
протоколу ЕК

кількість балів

Оцінка
за
національною
шкалою

ЄКTС

15. Отримано за весь термін навчання в інституті підсумкових (середньозважених) оцінок з
навчальних дисциплін та підсумкового контролю:
Усього ___________________ з них за національною шкалою:
за шкалою ЄКTС:
“відмінно“ ______
A ______
“добре“
______
B ______
C ______
“задовільно“ ______
D ______
Е ______
Підсумкова оцінка навчання ________________________________________________
(кількість балів –– за національною шкалою –– за шкалою ЄКTС)

18. Згідно наказу начальника інституту від “ ___ “ ________ 20 __ року № ______
вважати таким що виконав(ла) навчальний план за освітньо-науковою програмою зі
спеціальності ___________________________________________________________________
Заступник начальника інституту з наукової роботи
полковник
В.А. РОМАНЮК
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Додаток 3.13.

ВИТЯГ
З НАВЧАЛЬНОЇ КАРТКИ КУРСАНТА
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Факультет___________________________________________________
Ступінь вищої освіти

магістр

Спеціальність_________________________________________________________________
(код і назва)

Спеціалізація_________________________________________________________________
1. Прізвище, ім’я, по батькові___________________________________________________________
2. Дата народження____________________________________________________________________
3. Місце народження___________________________________________________________________
4. Громадянство___________________ 5. Закінчив(ла) _____________________________________
________________________________________________________________________в 20 ___ році
(найменування навчального закладу)

6. Родинний стан______________________________________________________________________
7. Адреса місця проживання____________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, назва населеного пункту, вулиця, № будинку, № квартири, номер телефону)

______________________________________________________________________________________8. Наявність пільг при вступі ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
9. Зарахований(на) наказом від “ _____ “ ______________ 20 ___ року № _________________
а) за конкурсом: із стажем, без стажу (підкреслити)
б) у порядку переведення з _____________________________________________________________
( найменування навчального закладу )

в) за направленням ____________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи)

г) за особливими умовами участі у конкурсі_______________________________________________
д) поза конкурсом______________________________________________________________________
е) на умовах повного відшкодування: державний кредит, фізична, юридична особа
( підкреслити)
10. Трудова книжка:___________________________________________________________________
(номер, коли й ким видана)

11. Реєстраційний номер облікової картки платника податків ______________________________
12. Переведення з курсу на курс, перерва в академічному навчанні, відзначення, покарання

108

ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
4 курс
VІІ семестр
№
з/п

Найменування навчальних дисциплін

Загальний
обсяг

Семестровий контроль,
оцінка

кредитів
кількість за нац.
годин
ЄКTС
балів шкалою

ЄКTС

1.

Військова педагогіка

1

30

92

відмінно

А

2.

Іноземна мова (військово-спеціальна
мовна підготовка)

4

30

90

відмінно

А

3.

Управління повсякденною діяльністю
підрозділів

1,5

45

90

відмінно

А

4.

Фізичне виховання та спеціальна фізична
підготовка

1

33

90

відмінно

А

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Начальник факультету інформаційних технологій
полковник
В.П. ОЛЕКСЕНКО
“ ___” _______________________ 20__ року

Начальника Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
полковник

Є.О. СТЕПАНЕНКО

“ ___” _______________________ 20__ року
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Додаток 3.14.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник факультету
полковник
В.П. ОЛЕКСЕНКО
“ ___” _______________ 20__ року

ПЛАН
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНОГО СКЛАДУ
ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА 20 - 20 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
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№
з/п

1.

2.

Посада, військове
звання, прізвище та
ініціали осіб
керівного складу та
НПП
Начальник
факультету
полковник
Олексенко В.П.

Начальник
кафедри
радіозв'язку
полковник
Борисов І.В.

Відомості про останнє підвищення кваліфікації осіб
керівного складу та НПП
(найменування навчального закладу (установи та інше), вид
документа, тема, терміни проведення, дата видачі
документа)

Заплановано
(найменування закладу (установи) та
термін проведення наступного
підвищення кваліфікації)

Планується стажування у військах, у
травні 2019 р.
Планується підвищення кваліфікації
на курсах у Державному університеті
телекомунікацій, у листопаді 2019 р
Підвищення кваліфікації в навчально-науковому
інституті інформаційних та комунікаційних технологій
Університету економіки та права “КРОК”,
15.09 – 16.12.14р., тема “Обладнання мультисервісної
транспортної платформи ONS 15454”, свідоцтво
12СПВ 122553., від 17.12.2014р.

Заступник начальника факультету з навчальної та наукової роботи –
начальник навчальної частини
підполковник
К.М. ГРИЦЕНОК
“___” _____________________ 20 __ року

Планується стажування на посаді
професора кафедри інформаційних
мереж Інституту телекомунікаційних
систем Національного технічного
університету України “Київський
політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського” з 28.05 – 12.06 .2019р.

Відмітка про
виконання
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Додаток 3.15.

ПРОТОКОЛ № …
засідання вченої ради факультету інформаційних технологій
від 30 листопада 2017 року
Голова –

полковник Олексенко В.П.

Секретар –

полковник Настенко П.Д.

Присутні:

Горбенко В.І.
Павленко І.В.
(в алфавітному порядку прізвище та ініціали)

Порядок денний:
1. Про результати прийому ….……..(Доповідь заступника начальника
інституту з навчальної роботи)
2. Про результати науково-практичної конференції “Пріоритетні
напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж"…… ..(Доповідь
начальника кафедри) (Формування питання у порядку денному починається з
прийменника "Про"

1. СЛУХАЛИ:
Доповідь заступника начальника факультету з навчальної та наукової
роботи – начальника навчальної частини підполковника ГРИЦЕНКА К.М.).
про результати прийом……………..- текст доповіді додається до протоколу.
ПИТАННЯ: 1. Старший
викладач
кафедри
працівник
ФЕДОРЕНКО М.М. Чи відома ……….?
ВІДПОВІДЬ - відома, але це не звільняє нас від можливого……

ЗСУ

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Начальнику кафедри до 15 листопад 2017 року спланувати роботу…
2. Старшому викладачу працівнику ЗСУ ФЕДОРЕНКО М.М. до 20
грудня 2017 року організувати відпрацювання………….
(Рішення повинне бути конкретним і включати складові, що відповідають на такі
питання: "Кому?", "Що зробити?", і "В які строк?"

2. СЛУХАЛИ:
1. Інформацію начальника кафедри полковника ПЕТРЕНКА В.В. про
причин зниження ………….……. - текст інформації додається до протоколу.
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ВИСТУПИЛИ:
1. Викладач майор ЛЮБЧЕНКО Т.О. звернув увагу членів засідання
кафедри на необхідність …………..
2. Старший викладач полковник ТАРАСЕНКО П.Л. казав, що ми не
повинні ………………….
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Начальнику кафедри до 15 листопад 2017 року спланувати роботу…
2. Старшому викладачу працівнику ЗСУ ФЕДОРЕНКО М.М. до 20
грудня 2017 року організувати відпрацювання………….
3. СЛУХАЛИ:
Інформацію начальника кафедри полковника РОМАНЕКА Л.Д. про звіти
НДР “Концепція – НЗ”.
- текст інформації додається до протоколу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Звіти НДР “Концепція – НЗ” затвердити.
Голова вченої ради
полковник

В.П. ОЛЕКСЕНКО

Секретар засідання
полковник

П.Д. НАСТЕНКО

Примітка: При проведенні засідання вченої ради факультету іншою особою
протокол підписує:
Голова вченої ради
полковник

В.П. ОЛЕКСЕНКО

Головуючій
підполковник

К.М. ГРИЦЕНОК

Секретар засідання
полковник

П.Д. НАСТЕНКО
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Додаток 3.16.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 3
вченої ради факультету інформаційних технологій
від 30 листопада 20 ___ року

по питанню ………………………………………………………
Слухали інформацію начальника кафедри полковника ПЕТРЕНКО В.В.
про ……………………………………………………………………………..

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендувати старшому викладачу полковнику ТАРАСЕНКО П.Л.
розробити………………………………………………………………………...…
Голова вченої ради
полковник

В.П. ОЛЕКСЕНКО

Секретар
полковник

П.Д. НАСТЕНКО
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Додаток 3.17.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник факультету
полковник
В.П. ОЛЕКСЕНКО
“ ___” _______________ 20__ року

ПЛАН
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ НАРАДИ
факультету інформаційних технологій
Дата проведення: 16 квітня 2018 року.
Місце проведення: кафедра 22, навчальна аудиторія 123.
Час проведення: 15.30 – 16.30.
Порядок денний:
1. Про особливості підготовки військових фахівців за спеціальністю 122
Комп'ютерні науки за освітньо-професійною програмою, ступеня вищої
освіти бакалавр у 2018-2019 навчальному році. (Виступ начальника кафедри
полковника ЛЮБАРСЬКОГО С.В.).
2. Про внесення змін до робочих навчальних планів підготовки
військових фахівців за освітньо-професійною програмою, ступеня вищої
освіти бакалавр на 2018-2019 навчальний рік. (Доповідь заступника
начальника факультету з навчальної та наукової роботи – начальника
навчальної частини підполковника ГРИЦЕНОК К.М.).
(Формування питання у порядку денному починається з прийменника "Про")

Залучаються:
начальник факультету полковник ОЛЕКСЕНКО В.П.;
начальник кафедри комп’ютерних інформаційних технологій полковник
ЛЮБАРСЬКИЙ С.В.
(За результатами проведення навчально-методичної наради оформляється протокол
Матеріали навчально-методичної наради включають: план, доповіді, виступи інше
матеріали та протокол)

Заступник начальника факультету з навчальної та наукової роботи начальник навчальної частини
підполковник
К.М. ГРИЦЕНОК
“___” _______________ 20 __ року
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Додаток 3.18.

ПРОТОКОЛ № …
засідання навчально-методичної наради
факультету інформаційних технологій
від 30 листопада 20__ року
Головуючий –
Секретар –
Присутні:

начальник факультету інформаційних технології
полковник ОЛЕКСЕНКО В.П.;
заступник начальника факультету з навчальної та
наукової роботи – начальник навчальної частини
підполковник ГРИЦЕНОК К.М.;
начальник кафедри комп’ютерних інформаційних
технологій полковник ЛЮБАРСЬКИЙ С.В.;
(в алфавітному порядку прізвище та ініціали)

Порядок денний:
1. Про особливості підготовки військових фахівців за спеціальністю 122
Комп'ютерні науки за освітньо-професійною програмою, ступеня вищої
освіти бакалавр у 2018-2019 навчальному році. (Виступ начальника кафедри
полковника ЛЮБАРСЬКОГО С.В.).
2. Про внесення змін до робочих навчальних планів підготовки
військових фахівців за освітньо-професійною програмою, ступеня вищої
освіти бакалавр на 2018-2019 навчальний рік. (Доповідь заступника
начальника факультету з навчальної та наукової роботи – начальника
навчальної частини підполковника ГРИЦЕНОК К.М.).
(Формування питання у порядку денному починається з прийменника "Про")

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Начальнику кафедри полковнику РОМАНЕКО Л.Д до 15 листопад
20___ року спланувати роботу….
(Матеріали навчально-методичної наради доповіді, виступи та інше додаються)

Головуючій
полковник

В.П. ОЛЕКСЕНКО

Секретар наради
підполковник

К.М. ГРИЦЕНОК
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Додаток 3.19.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник начальника інституту
з навчальної роботи
полковник
О.В. СІЛКО
“___” ___________ 20__ року

ПЛАН
ПРОВЕДЕННЯ МІЖКАФЕДРАЛЬНОЇ НАРАДИ
факультету інформаційних технологій
Дата проведення: 16 квітня 2008 року
Місце проведення: Навчально-методичний кабінет
Час проведення: 15.30 – 16.30
Порядок денний:
1. Про підготовку та проведення первинної військово-професійної
підготовки курсантів. (Виступ заступника начальника інституту з навчальної
роботи полковника СІЛКО О.В.).
2. Про методичне забезпечення проведення первинної військовопрофесійної підготовки курсантів. (Доповідь начальника кафедри загальної
тактики полковника ИВАНЕНКО М.О.)
(Формування питання у порядку денному починається з прийменника "Про")

Залучаються:
начальник
факультету
інформаційних
технології
полковник
ОЛЕКСЕНКО В.П.;
начальник кафедри комп’ютерних інформаційних технологій полковник
ЛЮБАРСЬКИЙ С.В.
(За результатами проведення міжкафедральної наради оформляється протокол,
який затверджує начальник факультету (кафедри.
Матеріали міжкафедральної наради включають: план, доповіді, виступи інше
матеріали та протокол).

Начальник факультету
полковник
В.П. ОЛЕКСЕНКО
“___” _______________ 20 __ року
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Додаток 3.20.

ДОПОВІДЬ
_____________________________________________
(посада)

_____________________________________________
(прізвище та ініціали)

_______________________________________________
(де, з якого приводу)

Тема: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Мета:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Питання :______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Т Е К С Т ДОПОВІДІ

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______

Висновки та рекомендації: ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________
__________________
(підпис)

____________________
(прізвище та ініціали)

“___” _______________ 20 __ року
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Додаток 3.21.

ВИСТУП
_____________________________________________
(посада)

_____________________________________________
(прізвище та ініціали)

" __ " ____________ 20__ року

Т Е К С Т ВИСТУПУ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________
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Додаток 3.22
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Факультет інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник інституту
полковник
Є.О. СТЕПАНЕНКО
“ ___ ” _______________ 20___ року

ЗВІТ ПРО ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ФАКУЛЬТЕТУ
ЗА 20 -20 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
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1. Загальна характеристика факультету
Надаються відомості:

перелік спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка
фахівців, номер та дата видачі ліцензії на право здійснення цього виду освітньої
діяльності та ліцензійний обсяг набору за ними (таблиця 1). Забезпеченість
спеціальностей підготовки курсантів науково-педагогічними працівниками (таблиця 2);
номер та дата видачі сертифіката про акредитацію спеціальностей та освітньопрофесійних програм, термін його дії;
основні завдання, які вирішував факультет у звітному навчальному році
висновки про результати атестації, інспекції і перевірок, що проводилися
комісіями Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України
та внутрішніми комісіями. Оцінка можливості та готовності факультету виконувати
покладені завдання.

2. Укомплектованість факультету особовим складом та його
характеристика
Надаються відомості:

відомості про керівний склад факультету, його основних підрозділів та оцінка
можливості керівного складу факультету щодо виконання функціональних обов’язків
(таблиця 3);
укомплектованість і якісна характеристика науково-педагогічних працівників
(далі – НПП) (таблиці 4, 5);
якісна характеристика набору курсантів перших курсів. Ефективність роботи з
організації набору та пропозиції щодо її вдосконалення;
відомості про кількість курсантів, які відраховані з ВВНЗ (ВНП ВНЗ) та аналіз
причин їх відрахування за кожною спеціалізацією підготовки окремо;
організація роботи факультету з професійного відбору, її ефективність та
пропозиції щодо її вдосконалення.

3. Морально-психологічне забезпечення
Надаються відомості:

основні напрямки, форми та методи виховної роботи на факультеті, що
проводилися у звітному навчальному році та оцінка ефективності вжитих заходів;
робота з соціально-психологічного супроводження виховного процесу та оцінка її
ефективності;
основні заходи, що проводились на факультеті з підтримання статутного
порядку, та їх ефективність;
морально-психологічний стан та військова дисципліна;
пропозиції щодо поліпшення якості виховної роботи.

4. Навчальна діяльність
Надаються відомості:

загальна оцінка виконання навчальних планів і програм;
аналіз результатів навчальної роботи;
загальні результати складання екзаменів по курсах і за ВВНЗ (ВНП ВНЗ) у
цілому;
результати складання атестації (екзаменів та захисту дипломних робіт (проектів,
задач) та кваліфікаційних робіт відсоток оцінок “5”, “4”, “3”, “2”).
результати навчальної роботи за розділами підготовки (гуманітарної та соціальноекономічної, природничо-наукової і професійної та практичної, у тому числі
первинної військово-професійної підготовки);
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аналіз участі в навчальній роботі керівного складу факультету, науковопедагогічних та наукових працівників. Середнє річне навчальне навантаження НПП
(таблиця 6);
втрати навчального часу та аналіз причин цього. Робота, що проводиться на
факультеті зі скорочення втрат навчального часу;
стажування і практика курсантів. Відповідність місць та посад проведення
стажувань і практик вимогам підготовки фахівців. Позитивні сторони та недоліки в
організації й проведенні стажувань і практик;
аналіз служби випускників за останні три роки. Кількість отриманих відгуків на
випускників. Заходи, що проводяться на факультеті щодо усунення виявлених
недоліків;
пропозиції щодо вдосконалення навчальної роботи.

5. Методична діяльність
Надаються відомості:

основні заходи з методичної роботи, які проводяться на факультеті. Перелік і
цілі педагогічних (методичних) експериментів, які проводяться на факультеті. Оцінка
результатів проведених експериментів, галузі їх застосування та розповсюдження;
нові технології, форми і методи навчання, які застосовувалися у звітному
навчальному році. Оцінка їх ефективності, рекомендації щодо їх застосування та
розповсюдження;
аналіз проведених відкритих, показних та інструкторсько-методичних занять, їх
спрямованість та вплив на якість підготовки фахівців;
характеристика системи контролю освітнього процесу та аналіз його
результатів.

6. Організація і стан індивідуальної підготовки офіцерів постійного
складу
Надаються відомості:

аналіз рівня індивідуальної підготовки керівного складу факультетів,
командирів структурних підрозділів, кафедр;
організація роботи з підвищення кваліфікації офіцерів постійного складу.
Відомості про підвищення кваліфікації керівного складу факультету, НПП кафедр
(таблиця 6);
пропозиції щодо вдосконалення професійної та командирської підготовки.

7. Наукова і науково-технічна діяльність
Надаються відомості:

основні напрямки та форми наукової і науково-технічної діяльності,
пріоритетні напрями. Оцінка участі факультету і кафедр у наукових дослідженнях;
форми та зміст наукового співробітництва з військами (силами), закладами та
організаціями ЗС України, а також іншими міністерствами і центральними органами
виконавчої влади;
напрями та форми наукових досліджень курсантів, галузь їх застосування.
Оцінка роботи воєнно-наукового товариства курсантів;
результати підготовки науково-педагогічних кадрів. Наукове зростання
посадових осіб керівного складу факультету;
хід розробки та впровадження системи інформаційного забезпечення
факультету.
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8. Інформаційне забезпечення освітньої діяльності
Надаються відомості:

забезпеченість дисциплін, що вивчаються, навчальною літературою та
дидактичними матеріалами;
пропозиції щодо вдосконалення забезпеченості навчальною літературою та
дидактичними матеріалами.

9. Матеріально технічне забезпечення
аналіз виконання перспективного і річного плану розвитку та вдосконалення
навчально-матеріальної бази;
стан навчально-лабораторної бази факультету і кафедр та ефективність її
використання. Відповідність навчально-матеріальної бази навчальним планам і
програмам підготовки фахівців та завданням сьогодення;
забезпечення озброєнням, військовою технікою, вимірювальними приладами
та іншим обладнанням;
забезпеченість факультету персональними електронно-обчислювальними
машинами та щоденний час роботи на них курсантів, які навчаються за кожною із
спеціальностей.
забезпеченість факультету навчальними, навчально-допоміжними та іншими
приміщеннями (таблиця 6);
забезпеченість факультету житловим та казарменим фондом.

10. Загальний висновок
Ухвалено Вченою радою факультету
Протокол від “ ”
20 року № ____
Начальник факультету
полковник

В.П. ОЛЕКСЕНКО

“ ___” _______________________ 20__ року

Примітка: Звіт роботи факультету за навчальний рік відпрацьовується
щороку до 20 серпня.
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Таблиця 1
Перелік галузей та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців
і відомості щодо їх акредитації
№
з/п

Шифр та назва галузі знань

Ліцензійний обсяг
прийому
бакалавр/магістр

Найменування
спеціальності підготовки

Номер рішення за кожною спеціальністю
(наказ МОН, в якому приймалося рішення
до даної спеціальності)

Факультет Інформаційних технологій
2.

12 Інформаційні технології

122 Комп'ютерні науки

135/100

Постанова КМУ від 01.02.2017 №53
Наказ МОН від 19.12.2016 №1565
Наказ МОН від 17.03.2017 №51л

3.

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи
та технології

100/100

Наказ МОН від 17.03.2017 №51л

Старші наукові
співробітники

76
73

Доценти

76
73

Професори

37/34 (5)
38/31 (4)

Питома вага (%) у
загальній
чисельності НПП
кандидатів наук,
доцентів

122 Комп’ютерні науки
126 Інформаційні системи та технології

Кандидати наук,
доценти (кількість
чоловік)

1.
2.

Шифр, назва напряму (спеціальності)
підготовки студентів (курсантів)

Питома вага (%) у
загальній
чисельності НПП,
докторів наук,
професорів

№
з/п

Кількість науково-педагогічних
працівників, які здійснюють підготовку
за даним напрямом (спеціальністю)
Всього:
у тому числі в/сл.,
за
за
пр. ЗСУ на
штатом
списком
постійній основі,
(за сумісництвом)

доктори наук,
професори

Забезпеченість спеціальностей підготовки курсантів науково-педагогічними працівниками

5
6

6,58
8,22

19
17

25,00
23,29

5
4

15
14

1
2

59

Таблиця 2
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Таблиця 3
Відомості про керівний склад факультету та кафедр
Численність
НПП кафедри
Назва та номер
підрозділу

за
штатом

Військове звання,
прізвище, ім’я та побатькові
керівного складу
за списком
факультету та
кафедри

Відомості про керівний склад факультету та
кафедри
Дата
народження

стаж роботи на
посаді в роках

рівень вищої
освіти

вчена ступінь,
вчене звання

вища

кандидат
технічних
наук,
доцент

Факультет
Факультет
Факультет
Радіозв’язку
кафедра № 12

10

10

полковник
Борисов
Ігор
Володимирович

16.02.1976 р.

3
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Таблиця 4
Укомплектованість постійним складом факультету та кафедр
Категорії
постійного
складу

Численність
постійного складу
за штатом за списком

вищу
військову

1. Офіцери:
в тому числі
- управління
- НПП
- офіцери навчальної
лабораторії
2. Прапорщики:
3. Працівники:
в тому числі
- НПП
- навчальна лабораторія
*

4 (чотири) особи виконують посадові обов’язки на 0,5 ставки

В тому числі
Мають вищу освіту
вищу
вищу
не мають
військовоспеціальну
вищої освіти
спеціальну

Мають вчені ступені
ДТН
(ДПН)

КТН
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Таблиця 5
Характеристика керівного складу факультету та НПП кафедр
Численність
НПП
Категорії
НПП

В тому числі
мають вчену
ступінь

Кількість
посад, що
підлягають
заміщенню
особами з
вченими
ступенями

Вислуж
Укомпл Не мають или
ектовані вищої встанов
сть (%)
освіти
лені
строки

Мають педагогічний стаж

за
штатом

за
списком

- начальник
факультету

1

1

1

100

1

- начальник кафедри
- професор

1
1

1
1

1
1

100
100

1
1

1
1

1
1

1

100
100

д.т.н

к.т.н

< 2 р.

2-5 р.

5-10 р. > 10 р.

а)військовослужбовці:

б) працівники:
- старший викладач
- викладач

1
1
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Таблиця 6
Річне навантаження керівного складу факультету та НПП кафедр
№
з/п

1

Категорії
НПП

Начальник факультету

Начальник кафедри
полковник Борисов І.В.
Професор кафедри
підполковник Гурський Т.Г.

Навантаження
1 семестр

Навантаження
2 семестр

Навантаження
за навчальний рік

309,87

409,6

719,47

309,87

409,6

719,47

353,7

383,6

737,3
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Таблиця 7
Відомості про підвищення кваліфікації керівного складу факультету та НПП кафедр
Форми підвищення кваліфікації
1. Військовослужбовці:
- навчання на курсах
- стажування в військах
- підвищення кваліфікації у інших ВНЗ
- навчання у інших державах
- участь в навчаннях з військами
- участь в навчаннях з військами інших держав
- виконання плану професійного становлення
- під час проведення усіх видів навчальних занять
- під час занять з індивідуальної підготовки
2. Працівники:
- навчання на курсах
- під час проведення усіх видів навчальних занять
- науково-дослідних закладах

Кількість НПП, які підвищили кваліфікацію
план
пройшли підготовку
10

1
1
10

-

-
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Таблиця 8
Забезпеченість факультету та кафедр навчальними
та іншими приміщеннями
Кафедра автоматизованих систем управління
№
з/п

Найменування
приміщення

Кількість
Площа
Номери
посадочн приміщень
приміщень
их місць
кв.м

Призначення приміщення.
Обладнання, устаткування, їх
кількість що забезпечує
проведення занять

Примітка
(відповідальний)

1. Навчальна площа приміщень
лекційні аудиторії (від 50 посад. місць, для проведення лекції, групових занять), навчальні аудиторії (до
50 посад. місць, для проведення лекції з 1 навчальною групою 25-30 осіб, групових, практичних занять),
лабораторні аудиторії (для проведення лабораторних занять), комп'ютерні лабораторії (для
проведення лабораторних занять з використанням ПЄОМ), спеціалізовані аудиторії (для проведення
групових, практичних занять з використанням ПЄОМ, озброєння та військової техніки та інше), аудиторія
курсового та дипломного проектування, спортивні, тренажерні зали, навчальні (навчально-

методичні) кабінети
1
Лекційна

1.

2

3

аудиторія

Для проведення лекції, групових
занять

Навчальна
аудиторія

Обладнана:
стіл викладача - 1 од.,
стіл – 32 од.,
стільці-100 од.,
дошка класна-3 од.,
трибуна-1 од.,
наочними стендами -2 од.,
плакати - 15 од.,
наочним навчальним
обладнанням - 12 од.,
змінною мультимедійною
апаратурою (ПК - 1 од., проектор,
великий екран - 1 од.
Для
проведення
групових,
практичних занять

Спеціалізова
на аудиторія

328

150

123

100

72

35

600

35

78

Обладнана:
стіл - 15 од.,
стіл викладача - 1 од.,
стілець класний - 36 од.,
наочними стендами -2 од.,
плакатами - 15 од.,
наочним навчальним
обладнанням - 12 од.,
змінною мультимедійною
апаратурою (ПК - 1 - од.,
проектор,
екран - 1 од
Для проведення групових
практичних занять
Обладнанна:
комп’ютерний стіл - 11 од.,
стіл викладача - 1 од.,
стілець класний - 11 од.,
стенди - 5 од. екран - 1 од.
Перелік технічних засобів:
ПЕОМ - 11к-т.,

та
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мультимедійний проектор – 1од.,
інтерактивна дошка
- 1од.
Зразки ОВТ:
4

2. Навчально-допоміжні площі
(приміщення для НПП, службові приміщення для інженерно-технічного складу та інше)

3. Підсобна площа
(санітарні вузли, санітарно-технічні та складські приміщення, комори, коридори, щитові, бойлерні, гардеробні,
побутові кімнати )
1

Кафедра автоматизованих систем управління
1. Навчальна площа приміщень
лекційні аудиторії (від 50 посад. місць, для проведення лекції, групових занять), навчальні аудиторії (до
50 посад. місць, для проведення лекції з 1 навчальною групою 25-30 осіб, групових, практичних занять),
лабораторні аудиторії (для проведення лабораторних занять), комп'ютерні лабораторії (для
проведення лабораторних занять з використанням ПЄОМ), спеціалізовані аудиторії (для проведення
групових, практичних занять з використанням ПЄОМ, озброєння та військової техніки та інше), аудиторія
курсового та дипломного проектування, спортивні, тренажерні зали, навчальні (навчально-

методичні) кабінети
Лекційна
аудиторія

328

100

600

Для проведення лекції, групових
занять
Обладнана:
стіл викладача - 1 од.,
стіл – 32 од.,
стільці-100 од.,
дошка класна-3 од.,
трибуна-1 од.,
наочними стендами -2 од.,
плакати - 15 од.,
наочним навчальним
обладнанням - 12 од.,
змінною мультимедійною
апаратурою (ПК - 1 од., проектор,
великий екран - 1 од.

2. Навчально-допоміжні площі
(приміщення для НПП, службові приміщення для інженерно-технічного складу та інше)

3. Підсобна площа
(санітарні вузли, санітарно-технічні та складські приміщення, комори, коридори, щитові, бойлерні, гардеробні,
побутові кімнати )
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Додаток 3.23.
РЕЙТИНГ КУРСАНТІВ
НАВЧАЛЬНОЇ ГРУПИ (КУРСУ)
Рейтинг курсантів навчальної групи (курсу) є інструментом
інтегрованого оцінювання курсантів з усіх дисциплін на окремих етапах
навчального процесу – це комплексний показник їх якості навчання, який
визначає не тільки якість отриманих знань і вмінь з окремих дисциплін, а й
їх активність, творчість та самостійність в отриманні знань на певному
етапі.
Рейтинг курсантів навчальної групи (курсу) в інституті
використовується для:
формування (створення) механізму розподілу випускників, який
дозволяє об’єктивно оцінити рівень теоретичної та практичної підготовки в
інституті і створює оптимальні передумови для їх подальшого службового
зростання;
визначення реального рівня теоретичної та практичної підготовки
курсантів і ступеня його відповідності сучасним вимогам;
забезпечення об’єктивних критеріїв та умов конкурсного відбору
курсантів на подальше навчання за магістерською програмою;
забезпечення ефективного використання випускників за спеціальністю
та спеціалізацією їх підготовки в інституті, підвищенню їх відповідальності,
організованості, дисциплінованості при виконанні службових обов’язків;
розвитку у курсанта мотивації до постійного професійного
самовдосконалення;
ствердження демократичних принципів в діяльності кадрових органів
Збройних Сил України;
ранжування курсантів у межах Інституту, його структурного
підрозділу, бакалаврської програми, програми магістра, окремої навчальної
групи за рівнем підготовки та обґрунтованого надання різних пільг;
розподілу курсантів на практику та військове стажування;
призначення іменних стипендій: державних, відомчих, навчального
закладу тощо;
надання інших пільг.
Рейтинг курсантів доводяться до їх відома за рахунок оприлюднення
відповідних списків на інформаційних стендах факультету, кафедр, курсів,
тощо.
Рейтинг за семестр (РС ) – відображає успішність навчання курсанта з
усіх програм навчальних дисциплін (робочих програм навчальних дисциплін,
кредитних модулів), вивчення яких, відповідно до робочого навчального
плану та індивідуального плану курсанта, закінчується в певному семестрі
проведенням семестрового контролю (диференційованим заліком або
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екзаменом), активність та результативність його наукової (творчої) роботи, а
також особистісні якості курсанта.
Рейтинг за семестр курсантів обчислюється (в балах) на факультеті
після закінчення кожної екзаменаційної сесії на підставі відомостей обліку
успішності, відомостей про результати наукової (творчої) роботи у семестрі
та відомостей особистісних якостей курсантів.
Значення рейтингу за семестр курсанта отримують за рахунок
складення всіх отриманих значень його академічного рейтингу, наукової
(творчої) роботи і особистісних якостей у семестрі.
РС= (РАР + РНР + РОС) / 3
РАР – академічний рейтинг;
РНР – результат наукової (творчой) роботи;
РОС – рейтинг особистісних якостей курсанта.
Академічний рейтинг (РАР) відтворює якісні, динамічні зміни в
підготовці курсанта, передбачає їх періодичне ранжування під час
виконання навчального плану (за семестр, за навчальний рік, за декілька
навчальних років).
Академічний рейтинг обчислюється в балах на факультеті (курсі) за
результатами першої здачі диференційованого заліку або екзамену при
проведенні семестрового контролю за формулою:
РАР= (Рнд1 + Рнд2 + …+ Рндn ) / Кнд
Рнд1 – кількість отриманих балів за навчальну дисципліну під час першої здачі
диференційованого заліку або екзамену при проведенні семестрового контролю.
К нд – кількість навчальних дисциплін.

За шкалою оцінювання результатів навчання та переведення до оцінок
за шкалою ЄКТС та національною школою (Таблиця 1) визначається
академічний рейтинг.
Таблиця 1
Шкала оцінювання результатів навчання та переведення рейтингової
оцінки (в балах) до оцінок за шкалою ЄКTС та національною шкалою
Рейтингова оцінка
кредитного модуля (R)
(сума всіх рейтингових балів)
90 - 100
80 - 89
65 - 79
55 - 64
50 - 54

Оцінка
за шкалою ЄКTС

Оцінка
за національною шкалою

А
В
С
D
Е

відмінно

35 - 49

FХ

1 - 34

F

добре
задовільно
незадовільно
(з можливістю повторного
складання)
незадовільно
(з обов’язковим
повторним вивченням
навчальної дисципліни)
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Наприклад, курсант, під час проведення семестрового контролю
отримав з навчальної дисципліни (нд1) – 67 балів, з другої (нд2) – 58 балів, з
третьої (нд3) – 85 балів. Середня рейтингова оцінка в балах буде складати
70 балів.
Академічний рейтинг (Р АР) буде складати 70 балів, за шкалою ЄКTС –
С, за національною шкалою – добре.
Результати наукової (творчої) роботи (РНР) курсантів у кожному
семестрі визначаються факультетом та кафедрами інституту. Результати
наукової роботи (досягнення) курсантів обговорюються на відповідних
кафедрах, де курсант показав свої творчі досягнення. Після закінчення
семестру (навчального року) до факультету надаються відомості, за
підписом начальника (завідувача) кафедри, де вказуються прізвища, ім’я та
по батькові курсантів, сутність наукової роботи, які вони виконували,
отримані бали, номер навчальної групи.
Результати наукової роботи у наукових гуртках кафедр свідчать про
ступінь розвитку творчого мислення курсанта, його можливості щодо
вибору та аналізу необхідної інформації, з метою обґрунтування ідеї,
замислу, технічної розробки, нових підходів щодо вирішення практичних
завдань.
Кожне наукове (творче) досягнення курсанта оцінюється кафедрою в
балах. Сума отриманих балів не повинна перевищувати 100 балів кожного
рівня.
Результат наукової роботи (РНР) визначається як сума результатів
наукової роботи (в балах) (Р1, Р2, Р3) на кожному рівні з врахування
вагового коефіцієнта згідно з Таблицею 2
РНР= Р1 х k1+ Р2 х k2+ Р2 х k3
Таблиця 2
Таблиця визначення результативності наукової роботи курсанта
Результати наукової роботи

Рівень результативності
та вагові коефіцієнти

виконання завдань, кваліфікаційних і дипломних робіт
(проектів, задач) з елементами наукових досліджень;
участь у виконанні науково-дослідних робіт, що
проводяться на кафедрах (матеріали подані у виді наукової
роботи, статті, реферату, макета, звіту, і т.д. (звітом може
вважатися розділ НДР, а також курсового або дипломного проекту,
що відрізняються новизною і корисністю);

виконання конкретних пошукових та прикладних
наукових досліджень в період військового стажування і
практики;
робота курсантів у наукових гуртках кафедр інституту:
за результатами підготовлена доповідь, повідомлення на
конференції, семінарі воєнно-наукового товариства, на засіданнях
гуртка);
за результатами подано заявку на передбачуваний винахід, корисну
модель або прийнята раціоналізаторська пропозиція;

І рівень,
кафедральний,
факультетський,
інститутський
k1=0,25
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Результати наукової роботи
робота у творчих майстернях і студіях курсантів на
кафедрах;
удосконаленні елементів матеріальної бази кафедр;
впровадження наукових результатів у навчальний
процес;
участь у розробці, доповідей, повідомлень, рефератів та
навчально-методичних посібників;
розробка наукових публікацій і праць (наукових статей);
участь у конкурсах кафедри, факультету:
участь отриманий результат:
1 місце 2 місце 3 місце участь у наукових семінарах і конференціях кафедри,
факультету:
сертифікат учасника публікація (тези доповідей) –
доповідь участь у конкурсах наукових робіт, олімпіадах,
наукових семінарах і конференціях, форумах інституту.
участь у Всеукраїнських Міжвузівських студентських
конкурсах, олімпіадах конференціях, форумах та інших
наукових заходах Міністерства оборони України,
Міністерства освіти і науки України.
участь у конкурсах:
участь отриманий результат:
1 місце 2 місце 3 місце участь в олімпіадах:
участь отриманий результат:
1 місце 2 місце 3 місце участь у наукових семінарах конференціях, форумах:
сертифікат учасника публікація –
доповідь участь у Міжнародних студентських конкурсах
олімпіадах конференціях, форумах та інших наукових
заходах.

Рівень результативності
та вагові коефіцієнти

II рівень
міністерський,
міжвузівський
k2= 0,35

III рівень
Міжнародний
k3=0,4

Наприклад, курсант за участь у науковій (творчій) роботі протягом
семестру отримав такі бали: на І рівні – 50 балів, на II рівні – 40 балів, на III
рівні – 60 балів.
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Результат наукової роботи (РНР) визначається як сума результатів
наукової роботи (в балах) на кожному рівні.
РНР= 50 х 0,25 + 40 х 0,35 + 60 х 0,4 =
12,5 + 14 + 24=50,4
Рейтинг особистісних якостей курсанта (Рос) враховує наступні
критерії:
морально-етичні якості (Рмея);
індивідуально-психологічні якості (Рінд);
дисциплінованість(Рдисц).
Елементи визначеної структури особистісних якостей курсанта
складаються із змістових критеріїв діяльність та проявів якостей.
Головними критеріями, які складають морально-етичні якості курсанта
можуть бути наступні: дотримання військових традицій, гуманність,
дотримання етичних норм, чесність, принциповість.
Індивідуально-психологічними якостями та формами їх прояву є:
творче мислення, здатність до самооцінки, лідерські якості, авторитетність,
наполегливість,
комунікабельність,
емоційно-вольова
стійкість,
самоконтроль у повсякденній діяльності, мотивація на військову службу,
результати участі у культурно-виховній, просвітницькій роботі.
Дисциплінованість особистості – уміння, навички і звички управляти
своєю поведінкою в різних умовах згідно з вимогами присяги, військових
статутів Збройних Сил України.
Дисциплінованість доцільно враховувати через наступні форми її
прояву: відповідальність та виконавча дисципліна, виконання службових
обов’язків, зовнішній вигляд та стройова підтягнутість.
Числове значення кожного із критеріїв визначається прямим
начальником (командиром) з урахуванням пропозицій науково-педагогічних
працівників та виражається за 5 – бальною шкалою (1 – 5).
“5” – оцінюваний критерій особистості має високий рівень розвитку і
виявляється постійно;
“4” – оцінюваний критерій особистості розвинений добре і виявляється
майже завжди;
“3” – кількість проявів і не проявів оцінюваного критерію особистості
однаково;
“2” – оцінюваний критерій особистості розвинений слабко і
виявляється рідко;
“1” – оцінюваний критерій особистості повністю не розвинений або не
виявляється зовсім.
Ваговий коефіцієнт рейтингу морально-етичних якостей (Кмея) складає:
0,3 ± 0,05;
Ваговий коефіцієнт рейтингу індивідуально-психологічних якостей
(Кінд) складає: 0,4 ± 0,05;
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Ваговий коефіцієнт рейтингу дисциплінованості (К дисц) складає: 0,3 ±
0,05;
Головними критеріями, які складають морально-етичні якості курсанта
можуть бути наступні: дотримання військових традицій, гуманність,
дотримання етичних норм, чесність, принциповість.
Наприклад, курсант отримав такі оцінки за морально-етичні якості:
за дотримання військових традицій – 4; гуманність – 4; дотримання
етичних норм – 5; чесність – 3; принциповість – 4.
Згідно формули визначаємо Рмея.

де Ві – кількість отриманих j-тим курсантом балів за і-й критерій
морально-етичних якостей;
Вмея – максимальна кількість балів за морально-етичні якості
курсанта;
m – кількість оцінюваних морально-етичних якостей.
Рмея = (4+4+5+3+4)/(5+5+5+5+5)х100 = 80
Рейтинги
індивідуально-психологічних
якостей
(Рінд),
дисциплінованості (Рдисц) визначається аналогічно до Рмея.
Рейтинг особистісних якостей курсанта (Рос) визначається за
формулою:
Рос = Кмея х Рмея + Кінд х Рінд + Кдисц х Рдисц
Інтегральний рейтинг курсанта відображає успішність його
навчання, результати наукової (творчої) роботи, особистісні якості курсанта
в цілому за навчальний рік, які він успішно завершив.
Інтегральний рейтинг кожного курсанта підраховується на факультеті
після закінчення навчального року на підставі попередніх рейтингів за
семестр разом із останнім, за формулою:
Рінт і = (Рс і + Рс і+1) / 2
де і – номер семестру.
Підсумковий рейтинг курсанта за весь період його навчання в
інституті використовується для вирішення таких питань, як рекомендація
його для продовження навчання в магістратурі, в ад’юнктурі, розподілу на
відповідні посади під час проведення військового стажування та після
випуску з Інституту тощо за формулою.
Рпід = (Рінт 1 + …+ Рінт 4) / 4
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Факультет інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник факультету
полковник
В.П. ОЛЕКСЕНКО
“ ___ ” _______________ 20__ року
РЕЙТИНГ ЗА СЕМЕСТР
курсантів …… навчальної групи
1 семестр 20….- 20…. навчального. року

Наукова
робота

ЄКTС

В/зв
П.І.Б

за нац.
шкалою

№
з/п

кількість
балі

Академічний рейтинг

Рейтинг
особистісних
якостей

за спеціальністю:
Значення
рейтингу
за семестр

Начальник курсу
підполковник
О.О.ПЕТРЕНКО
“___” ________________ 20 __ року
ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника факультету з
навчальної та наукової роботи начальник навчальної частини
підполковник
К.М. ГРИЦЕНОК
“___” ______________ 20 __ року

ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника факультету з
морально-психологічного
забезпечення
підполковник
О.Н. ІВАНЕНКО
“___” _____________ 20 __ року
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Факультет інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник факультету
полковник
В.П. ОЛЕКСЕНКО
“ ___ ” _______________ 20__ року

Наукова
робота

ЄКTС

В/зв
П.І.Б

за нац.
шкалою

№
з/п

кількість
балі

Академічний рейтинг

Рейтинг
особистісних
якостей

РЕЙТИНГ ЗА СЕМЕСТР
курсантів ……курсу
1 семестр 20….- 20…. навчального. року

Значення
рейтингу
за семестр

Начальник курсу
підполковник
О.О.ПЕТРЕНКО
“___” ________________ 20 __ року
ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника факультету з
навчальної та наукової роботи начальник навчальної частини
підполковник
К.М. ГРИЦЕНОК
“___” ______________ 20 __ року

ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника факультету з
морально-психологічного
забезпечення
підполковник
О.Н. ІВАНЕНКО
“___” _____________ 20 __ року
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Факультет інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник факультету
полковник
В.П. ОЛЕКСЕНКО
“ ___ ” _______________ 20__ року
ІНТЕГРАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ
курсантів …… навчальної групи
за 20….- 20…. навчальний рік
за спеціальністю:
№
з/п

В/зв
П.І.Б

Значення
рейтингу
за 1 семестр

Значення
рейтингу
за 2 семестр

Значення
інтегрального
рейтингу за
навчальний рік

Начальник курсу
підполковник
О.О.ПЕТРЕНКО
“___” _______________ 20 __ року
ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника факультету з
навчальної та наукової роботи начальник навчальної частини
підполковник
К.М. ГРИЦЕНОК
“___” ______________ 20 __ року

ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника факультету з
морально-психологічного
забезпечення
підполковник
О.Н. ІВАНЕНКО
“___” ______________ 20 __ року
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Факультет інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник факультету
полковник
В.П. ОЛЕКСЕНКО
“ ___ ” _______________ 20__ року
ІНТЕГРАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ
курсантів …… курсу
за 20….- 20…. навчальний рік
№
з/п

В/зв
П.І.Б

Значення
рейтингу за
1 семестр

Значення
рейтингу за
2 семестр

Значення
інтегрального
рейтингу за
навчальний рік

Начальник курсу
підполковник
О.О.ПЕТРЕНКО
“___” ________________ 20 __ року
ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника факультету з
навчальної та наукової роботи начальник навчальної частини
підполковник
К.М. ГРИЦЕНОК
“___” ______________ 20 __ року

ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника факультету з
морально-психологічного
забезпечення
підполковник
О.Н. ІВАНЕНКО
“___” ______________ 20 __ року
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Факультет інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник факультету
полковник
В.П. ОЛЕКСЕНКО
“ ___ ” _______________ 20__ року
ПІДСУМКОВИЙ РЕЙТИНГ
курсантів …… навчальної групи:
за період навчання
за спеціальністю:
№
з/п

В/зв
П.І.Б

Інтегральний рейтинг
1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Значення
підсумкового
рейтингу

Начальник курсу
підполковник
О.О.ПЕТРЕНКО
“___” _______________ 20 __ року
ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника факультету з
навчальної та наукової роботи начальник навчальної частини
підполковник
К.М. ГРИЦЕНОК
“___” ______________ 20 __ року

ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника факультету з
морально-психологічного
забезпечення
підполковник
О.Н. ІВАНЕНКО
“___” _______________ 20 __ року
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Факультет інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник факультету
полковник
В.П. ОЛЕКСЕНКО
“ ___ ” _______________ 20__ року
ПІДСУМКОВИЙ РЕЙТИНГ
курсантів …… курсу
за період навчання
№
з/п

В/зв
П.І.Б

Інтегральний рейтинг
1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Значення
підсумкового
рейтингу

Начальник курсу
підполковник
О.О.ПЕТРЕНКО
“___” _______________ 20 __ року
ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника факультету з
навчальної та наукової роботи начальник навчальної частини
підполковник
К.М. ГРИЦЕНОК
“___” ______________ 20 __ року

ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника факультету з
морально-психологічного
забезпечення
підполковник
О.Н. ІВАНЕНКО
“___” _____________ 20 __ року
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Додаток 3.24.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Факультет інформаційних технологій

Зведені дані про результати складання екзаменів та диференційованих заліків
за освітньо-професійною програмою ступеня вищої освіти бакалавр
у 20 - 20 …навчальному році
1 курс
Навчальна група
Семестр навчання
Показники навчання
Середній бал
Оцінка за нац. шкалою
Оцінка за шк. ЄКТС
Якість навчання (%)
Успішність (%)

1 сем.

281
2 сем.

нав. рік

1 сем.

За курс
2 сем. нав. рік

1 сем.

За курс
2 сем. нав. рік

70
добре
С
3,7
40,7

2 курс
Навчальна група
Семестр навчання
Показники навчання
Середній бал
Оцінка за нац. шкалою
Оцінка за шк. ЄКТС
Якість навчання (%)
Успішність (%)

1 сем.

271
2 сем.

нав. рік
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Продовження додатка
3 курс
Навчальна група
Семестр навчання
Показники навчання
Середній бал
Оцінка за нац. шкалою
Оцінка за шк. ЄКТС
Якість навчання (%)
Успішність (%)

1 сем.

261
2 сем.

нав. рік

1 сем.

нав. рік

1 сем.

За курс
2 сем. нав. рік

4 курс
Навчальна група
Семестр навчання
Показники навчання
Середній бал
Оцінка за нац. шкалою
Оцінка за шк. ЄКТС
Якість навчання (%)
Успішність (%)

За курс

251
1 сем.

нав. рік

4курс (Атестація)
Навчальна група
Форма атестації
Показники навчання
Середній бал
Оцінка за нац. шкалою

251
Захист
кваліф.
роботи

Комплекс.
екзамен

За курс
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Оцінка за шк. ЄКТС
Якість навчання (%)
Успішність (%)

Начальник факультету
полковник
В.П. ОЛЕКСЕНКО
“ ___ ”
_______________ 20__ року
Примітки: 1. Середній бал визначається за 100 – бальною шкалою за результатами першої здачі диференційованого заліку або
екзамену під час проведення семестрового контролю.
2. Якість навчання (%) – відсоток курсантів, які за результатами складання екзаменів та диференційованих заліків мають
оцінку за національною шкалою “відмінно” та “добре”
3. Успішність (%) – відсоток курсантів, які за результатами складання екзаменів та диференційованих заліків мають оцінку
за національною шкалою “відмінно”, “добре”, “задовільно”.
4. Зведені дані про результати складання екзаменів та диференційованих заліків надаються факультетом до навчального
відділу у тижневий термін після закінчення екзаменаційних сесії.
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Продовження додатка
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Факультет інформаційних технологій
Зведені дані про результати складання екзаменів та диференційованих заліків
за освітньо-професійною програмою ступеня вищої освіти магістр
у 20 - 20 …навчальному році
4 курс
Навчальна група
Семестр навчання
Показники навчання
Середній бал
Оцінка за нац. шкалою
Оцінка за шк. ЄКТС
Якість навчання (%)
Успішність (%)

251
2 сем.

нав. рік

241
2 сем.

нав. рік

За курс
2 сем. нав. рік

5 курс
авчальна група
Семестр навчання
Показники навчання
Середній бал
Оцінка за нац. шкалою
Оцінка за шк. ЄКТС
Якість навчання (%)
Успішність (%)

1 сем.

1 сем.

За курс
2 сем. нав. рік
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Продовження додатка
5курс (Атестація)
Навчальна група
Форма атестації

За курс

241
Захист
дипл.
роботи

Комплекс.
екзамен

Комплекс.
екзамен
з ФП

Показники навчання
Середній бал
Оцінка за нац. шкалою
Оцінка за шк. ЄКТС
Якість навчання (%)
Успішність (%)

Начальник факультету
полковник
В.П. ОЛЕКСЕНКО
“ ___ ” _______________ 20__ року
Примітки: 1. Середній бал визначається за 100 – бальною шкалою за результатами першої здачі диференційованого заліку або екзамену
під час проведення семестрового контролю.
2. Якість навчання (%) – відсоток курсантів, які за результатами складання екзаменів та диференційованих заліків мають
оцінку “відмінно” та “добре” за національною шкалою
3. Успішність (%) – відсоток курсантів, які за результатами складання екзаменів та диференційованих заліків мають оцінку
“відмінно”, “добре” “задовільно” за національною шкалою.
4. Результати Військового стажування враховується у 9 семестрі.
5. Зведені дані про результати складання екзаменів та диференційованих заліків надаються факультетом до навчального
відділу у тижневий термін після закінчення екзаменаційних сесії.
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4. ФОРМИ
ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ, ОБЛІКУ І
ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА КАФЕДРІ
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Додаток 4.1.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник факультету
Інформаційних технологій
полковник
В.П. ОЛЕКСЕНКО
"___" _______________ 20__ року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КАФЕДРУ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ухвалено Вченою радою факультету
інформаційних технологій
Протокол від “ ”
20 року № __
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ КАФЕДРИ
3. СТРУКТУРА КАФЕДРИ
4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ, МЕТОДИЧНОЇ,
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НАУКОВОЇ

ТА

4.1. Організація освітньої діяльності
4.2. Організація методичної діяльності
4.3. Організація наукової і науково-технічної діяльності
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ НАЧАЛЬНИКА КАФЕДРИ

6. ПОРЯДОК
ЗАПРОВАДЖЕННЯ
(ДОПОВНЕНЬ)

Начальник кафедри
полковник
“ ”
20

ТА

ВНЕСЕННЯ

О.О.ПЕТРЕНКО
року

ЗМІН
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Додаток 4.2.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник факультету
інформаційних технологій
полковник
В.П. ОЛЕКСЕНКО
“___” _______________ 20__ року

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ
НА 20

Ухвалено на засіданні кафедри
Протокол від “ “
Начальник кафедри
полковник
“ ”
20

20

РАДІОЗВ’ЯЗКУ
- 20 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

року № ___
О.О.ПЕТРЕНКО

року

152

РОЗДІЛ І. ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Забезпечити підготовку офіцерських кадрів з вищою військовою освітою, відповідно до державного замовлення, згідно вимог
стандартів вищої освіти, професійних стандартів, освітньо-професійних програм за визначеними спеціальностями (спеціалізація ми.
Впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій в навчальний процес, я саме: використання Інтернеттехнологій, електронних бібліотек, підручників, навчально-методичних мультимедіа-матеріалів, віртуальних лабораторних практикумів,
систем відео - аудіо конференцій та інше.
Навчальна робота.
Організація та проведення науково-педагогічними працівниками кафедр на високому професійному рівні всіх видів навчальних
занять згідно робочого навчального плану (робочих програм навчальних дисциплін) та розкладу навчальних занять.
Методична робота.
Засвоєння та впровадження у навчальний процес передових, ефективних методик навчань, подальше вдосконалення запроваджених
методик: проблемного навчання, опорних конспектів, ігрових методів, індивідуального навчання, використання ПЕОМ на всіх видах занять.
Розробка та удосконалення навчально-методичних матеріалів: базових лекцій, методичних розробок, методичних та навчальних посібників
для курсантів. Подальше впровадження та удосконалення рейтингової системи оцінювання знань курсантів.
Наукова та науково-технічна діяльність.
Виконання заказаних та ініціативних НДР, участь у випробуваннях нової техніки. Інтенсивніше залучення курсантів до виконання
НДР, обов’язкова їх участь у військових навчаннях під час проходження військового стажування та практики.
Написання підручників та навчальних посібників. Написання наукових статей, доповідей та рецензій на виконані роботи, подача
заяв на винаходи та раціоналізаторські пропозиції.
Підготовка та проведення науково-технічної конференції інституту, участь в роботі науково-технічних конференцій та семінарів
організацій та установ. Організація та забезпечення роботи військово-наукового гуртка курсантів.
Заходи морально-психологічного забезпечення
Робота особового складу кафедри по всебічному та гармонійному розвитку особистості курсантів, формування в них високих
ідейно-моральних та військово-професійних якостей, вихованню почуття обов’язку та готовності до захисту Батьківщини. Підвищення
загальної та педагогічної культури офіцерського складу, уміння роботи з курсантами з врахуванням індивідуального рівня їх підготовки.
Підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
Вдосконалення професійної підготовки науково-педагогічних працівників кафедр шляхом поглиблення і розширення знань, умінь
та навичок, набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків. Участь у навчаннях ЗС України. Проведення семінарів (диспутів)
по питанням підвищення педагогічної майстерності. Вдосконалення заходів в системі індивідуальної підготовки.
Заходи по матеріально-технічному забезпеченню освітньої діяльності.
Виготовлення макетів лабораторних робіт, імітаторів та тренажерів, дообладнання робітничих місць. Удосконалення ТЗН,
виготовлення стендів, схем та макетів. Створення навчальних, контролюючих програм для впровадження їх в навчальний процес.
Обладнання класів ЕОМ, оформлення приміщень кафедри.

Прізвище та ініціали НПП,
навчальна дисципліна

Борисенко М.П

Основи схемотехніки
Проведення консультації та
рецензування атестаційних робіт
Усього
- 20

Усього

за планом

за планом

виконано

за планом

виконано

за планом

виконано

виконано

Організацій
на
та інша
діяльність

Інші види навчальної роботи

РОЗДІЛ 3. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
3.1. Розрахунок обсягу навчального навантаження науково-педагогічних працівників на 1 семестр 20
Керівництво ад’юнктами та
консультування докторантів

Наукова і
науковотехнічна
діяльність

виконано

Методична
діяльність

Проведення комплексних
екзаменів

Проведення
диференційованих заліків,
семестрових екзаменів
Керівництво військовим
стажуванням, практиками та
проведення захисту звітів
Керівництво, консультація,
рецензування атестаційних
робіт
Проведення захисту
атестаційних робіт

Перевірка КР, РГР

Керівництво і проведення
захисту
курсових. робіт

Проведення консультацій

Навчальна
діяльність
за планом

Прізвище
та ініціали
НПП

Проведення ТСЗ та ТСН

Полковник

Перевірка звітів
лабораторних робіт

2.
Начальник
кафедри
Доцент
Військове
звання

Проведення лабораторних,
практичних занять

1.
Посада
Науковий
ступінь,
вчене
звання

Проведення
семінарських,групових занять

№
з/п

Читання лекцій
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РОЗДІЛ 2. РОЗПОДІЛ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Усього

Борисенко М.П.

Петренко Р.Н.

навчальний рік.

Прізвище та ініціали НПП,
навчальна дисципліна

Основи радіо зв’язку
Проведення
атестаційних робіт
Усього

№
з/п
Вересень
1.

№
з/п
Серпень
1.
Вересень
1.
Усього

Інші види навчальної роботи

- 20
Керівництво ад’юнктами та
консультування докторантів

3.1. Розрахунок обсягу навчального навантаження науково-педагогічних працівників на 1І семестр 20
Проведення комплексних
екзаменів

Проведення
диференційованих заліків,
семестрових екзаменів
Керівництво військовим
стажуванням, практиками та
проведення захисту звітів
Керівництво, консультація,
рецензування атестаційних
робіт
Проведення захисту
атестаційних робіт

Перевірка КР, РГР

Керівництво і проведення
захисту
курсових. робіт

Проведення консультацій

Проведення ТСЗ та ТСН

Перевірка звітів
лабораторних робіт

Проведення
семінарських,групових
занять
Проведення лабораторних,
практичних занять

Читання лекцій
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навчальний рік.

Борисенко М.П

захисту

РОЗДІЛ 4. МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. Засідання кафедри.

4.2. Засідання предметно-методичних комісій.
Порядок денний
Дата проведення та
номер протоколу

Порядок денний
Дата проведення та
номер протоколу
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4.3. Проведення занять (інструкторсько-методичних, показових, відкритих та пробних), семінарів.
Найменування заходу
Хто
(найменування навчальної дисципліни,тема заняття,
проводить
виступу, доповіді та інше)
Інструкторсько-методичні заняття
Тема: "Методика організації та проведення рубіжного Начальник
контролю курсантів"
кафедри
п-к Сомов І.В.
Показові заняття
З навчальної дисципліни "Основи схемотехніки"
Тема:
З навчальної дисципліни "Основи радіозв’зку"
Тема:
Відкриті заняття

Дата
проведення
(місяць)

Хто
залучається

НПП кафедри

Жовтень
20 р.

Відмітка про
виконання
21.10.20

р..

Пробні заняття
Семінари
4.4. Перелік основних видів методичної діяльності на кафедри.
№
Найменування виду діяльності
з/п
1. Розробка та впровадження навчально-методичних матеріалів для проведення нових
лабораторних робіт
2. Розробка методичних матеріалів щодо виконання кваліфікаційних (курсових) робіт
(проектів, задач)
3. Розробка навчально-методичних матеріалів для проведення практичних занять з
навчальних дисциплін
4. Підготовка до проведення навчальних занять
5.

Хто
залучається
п/п-к
Коленко М.С.
пр.ЗСУ
Сидорко П.Р.
НПП
кафедри
НПП
кафедри
Розробка екзаменаційних білетів, контрольних завдань для проведення семестрового НПП
контролю
кафедри

Термін
виконання
жовтень
20 р.

Відмітка про
виконання
21.10.20 р..

156

4.5. Контроль навчальних занять (взаємні і контрольні відвідування).
№
з/п

1.

Посада,
військове
звання,
прізвище та
ініціали НПП
Начальник
кафедри
полковник
Борисенко М.П

Посада, в/зв., прізвище та ініціали того, хто
контролюється
Доцент
підполковник Сомов І.В.
Старший викладач
підполковник Павленко С.В.
Заступник начальника кафедри
майор Біденко Р.М.

Вид
контрольованих
занять
Лекція
Лекція
Групове заняття

Місяць та рік
контролю

Відмітка про
виконання

Жовтень 2019 р.,
травень 2020
Жовтень 2019 р.,
травень 2020 р.
Листопад 2019р.,
березень 2020 р.

РОЗДІЛ 5. НАУКОВА І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
№
Найменування виду діяльності
з/п
1. Керівництво військово-науковою роботою курсантів
2.

Виконання науково-дослідної роботи "Концепція- НЗ

3.

Підготовка матеріалів до науково-практичній конференції

Виконавець

Термін
виконання

Відмітка про
виконання

пр.ЗСУ
Сидорко П.Р.
п/п-к
Коленко М.С
пр.ЗСУ
Сидорко П.Р
п/п-к
Коленко М.

Примітки: 1. Основні види наукової і науково-технічної діяльності кафедри на навчальний рік визначаються згідно вимог наказу Міністра
оборони України від 27.07.2016р № 385 "Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у
Збройних Силах України" та щорічного наказу начальника інституту про організацію підготовки та проведення наукової і науковотехнічної діяльності в інституті.
2. Розрахунок трудовитрат, запланованого виду робіт, визначається кожним науково-педагогічним працівником кафедри у
індивідуальному плані роботи викладача згідно вимог нормативно-правових актів Міністра оборони України.
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РОЗДІЛ 6. ЗАХОДИ МОРАЛЬНО–ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
№
з/п
1.

Найменування заходу

Хто
проводить

Підготовка та проведення заходу з національно-патріотичної Начальник
підготовки
кафедри
п-к Сомов І.В.

Хто
залучається
НПП кафедри

Дата
проведення
(місяць)
Жовтень
20 р.

Відмітка про
виконання
21.10.20

р..

2.
3.
4.
РОЗДІЛ 7. ПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НПП
№
з/п

1.

Відомості про останнє підвищення кваліфікації НПП

Заплановано

Посада, військове
звання, прізвище та
ініціали НПП

(найменування навчального закладу (установи та інше), вид
документа, тема, терміни проведення, дата видачі
документа)

(найменування закладу (установи) та
термін проведення наступного
підвищення кваліфікації)

Начальник
кафедри
полковник
Борисенко М.П

Підвищення кваліфікації в навчально-науковому
інституті інформаційних та комунікаційних технологій
Університету економіки та права „КРОК”,
15.09 – 16.12.14, тема „Обладнання мультисервісної
транспортної платформи ONS 15454”, свідоцтво
12СПВ 122553.

Планується стажування на посаді
професора кафедри Інформаційних
мереж Інституту телекомунікаційних
систем Національного технічного
університету України “Київський
політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського” з 28.05 – 12.06 .2019р.

Відмітка про
виконання
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РОЗДІЛ 8. ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ
№
з/п
1.

2.
3.
4.
5.

Найменування заходу
Відпрацювання плануючих документів.

Хто
проводить
Начальник
кафедри
п-к Сомов І.В.

Хто
залучається
НПП кафедри

Дата
проведення
(місяць)
Жовтень
20 р.

Відмітка про
виконання
21.10.20

р..

Участь в службових нарадах.
Несення служби у нараді
Індивідуальна підготовка
Робота в навчально-методичних комісіях Міністерства освіти і
науки України
РОЗДІЛ 9. ЗАХОДИ ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ТА ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

№
з/п

Найменування заходу

Хто
проводить

1.

Ремонт лекційної аудиторії № 216

2.

Вдосконалення мультимедійного обладнання спеціалізованої
аудиторії № 206
Обладнання мультимедійними засобами комп’ютерній лабораторії Начальник
№ 346
лабораторії
к-н Ломов Б.В.
Ремонт приміщення для науково-педагогічних працівників

3.

4.
5.

Начальник
лабораторії
к-н Ломов Б.В.

Хто
залучається
Інженерно
технічний
склад
Лаборант
Дудко А.П.

Дата
проведення
(місяць)
Жовтень
20 р.

Квітеньлипень
20 р.

Відмітка про
виконання
21.10.20

р..
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РОЗДІЛ 10. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЖИМУ СЕКРЕТНОСТІ, ОХОРОНИ ДЕРЖАВНИХ ТАЄМНИЦЬ ТА
ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ
№
з/п
1.

2.

Хто
проводить

Найменування заходу

Вивчення посадових інструкцій особового складу кафедри з Начальник
питань режиму секретності, охорони державних таємниць та кафедри
захисту інформації з обмеженим доступом
п-к Сомов І.В.
Перевірка наявності секретних документів

Хто
залучається
НПП кафедри

Дата
проведення
(місяць)
Жовтень
20 р.

Відмітка про
виконання
21.10.20

р..

РОЗДІЛ 11. ЗМІНИ (ДОПОВНЕННЯ) ДО ПЛАНУ
Дата
внесення
змін

Розділ

Назва змін (доповнень)

РОЗДІЛ 12. ВИСНОВОК ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

Висновок про виконання плану за І семестр (ІІ семестр).
Ухвалено на засіданні кафедри
Протокол від “ ”
Начальник кафедри
полковник
“ ”
20

20

року № ___
О.О.ПЕТРЕНКО

року

Відмітка про
виконання
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Додаток 4.3.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник факультету
інформаційних технологій
полковник
В.П. ОЛЕКСЕНКО
“___” _______________ 20__ року

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ
РАДІОЗВ’ЯЗКУ
НА _________________ 20
(місяць)

РОКУ
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1. Завдання кафедри

1. Проведення навчальних занять з курсантами згідно з розкладом.
2. Проведення показових занять з навчальної дисципліни …
№
Хто
Хто
Дата
Відмітка про
Найменування виду діяльності (заходу)
з/п
проводить
залучається
проведення
виконання
2. Навчальна діяльність
1.
3. Методична діяльність
3.1. Інструкторсько-методичні заняття
1.
3.2. Показові заняття
1.
3.3 Відкриті заняття
1.
4. Наукова і науково-технічна діяльність
1.
5. Заходи морально–психологічного забезпечення
1.
6. Заходи по матеріально-технічному забезпеченню освітньої діяльності
1.
7. Заходи забезпечення режиму секретності, охорони державних таємниць та захисту інформації з обмеженим доступом
1.
7. Організаційна та інша діяльність
1.

Начальник кафедри
полковник
“ ”
20

О.О.ПЕТРЕНКО
року
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Додаток 4.4.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник кафедри
полковник
В.В. ПЕТРЕНКО
“___” _____________ 20 __ року.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ ВИКЛАДАЧА
НА 20 - 20

НАВЧАЛЬНИЙ РІК

________________________________________________________________________________________
(посада, науковий ступінь, вчене звання )

________________________________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім’я та по батькові)
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Усього за I семестр

Шифр груп (потоків)

Кількість осіб, які
навчаються

Курс навчання

Найменування навчальних
дисципліни,
видів навчальної роботи

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
Коди спеціальностей

1. НАВЧАЛЬНА РОБОТА.

Читання
лекцій

план.

вик.

Проведення
семінарських,
групових
занять

Проведення
практичних,
лабораторних
занять

Перевірка
звітів
лабораторних
робіт

план.

план.

план.

вик.

вик.

вик.

Проведення
тактикоспеціальних
занять

план.

вик.

164

НА І СЕМЕСТР

20____ - 20 ____ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ.

Проведення
консультацій

Перевірка
Керівництво контрольних
і проведення
(розрахунзахисту
ковокурсових робіт графічних)
робіт

Керівництво
військовим
диференційованих
стажуванням
заліків та
практиками
семестрових
та проведення
екзаменів
захисту звітів

Керівництво,
Проведення Проведення Проведення
консультація,
захисту
комплексних інших видів
рецензування
Усього
атестаційних екзаменів під навчальної
атестаційних
робіт
час атестації
роботи
робіт

план.

план

план.

план

вик.

вик

план. вик.

Проведення

вик.

план

вик.

вик.

план

вик.

план

вик.

план

вик план

вик.
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Усього за IІ семестр

Шифр груп (потоків)

Кількість осіб, які
навчаються

Курс навчання

Найменування навчальних
дисципліни,
видів навчальної роботи

Коди спеціальностей

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Читання
лекцій

план.

вик.

Проведення
семінарських,
групових
занять

Проведення
практичних,
лабораторних
занять

Перевірка
звітів
лабораторних
робіт

план.

план.

план.

вик.

вик.

вик.

Проведення
тактикоспеціальних
занять

план.

вик.
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НА ІІ СЕМЕСТР

20____ - 20 ____ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ.

Проведення
консультацій

Перевірка
Керівництво контрольних
і проведення
(розрахунзахисту
ковокурсових робіт графічних)
робіт

Керівництво
Проведення
військовим
диференційованих
стажуванням
заліків та
практиками
семестрових
та проведення
екзаменів
захисту звітів

Керівництво,
Проведення Проведення Проведення
консультація,
захисту
комплексних інших видів
рецензування
Усього
атестаційних екзаменів під навчальної
атестаційних
робіт
час атестації
роботи
робіт

план.

план

план.

план

вик.

вик

план. вик.

вик.

план

вик.

вик.

план

вик.

план

вик.

план

вик план

вик.
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2. МЕТОДИЧНА РОБОТА.
№
№
з/п

Зміст

1
1.
1
2.
1
3.
1
4.
1
5.
1
6.
1
7.
1
8.
1
9.
1
10.
1
11.
1
12.
1
13.

Обсяг
методичної роботи (в годинах)
І семестр
ІІ семестр
Усього
за
за
виконано
виконано
планом
планом

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання
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3. НАУКОВА РОБОТА.
№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Зміст

Обсяг
наукової роботи (в годинах)
І семестр
ІІ семестр
за
за планом виконано
виконано
планом

Усього

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання
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4. ОРГАНІЗАЦІЙНА, ВИХОВНА ТА ІНША РОБОТА.
№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Зміст

Кількість годин

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання
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5. ЗМІНИ У ІНДИВІДУАЛЬНОМУ ПЛАНІ.

№
з/п

Зміст

Кількість годин

Термін
виконання

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Індивідуальний план склав:
__________________________________

_________________

(посада)

“___”

_____________

(підпис)

20 __ року.

Ухвалено на засіданні кафедри
Протокол від “ ”

20

року № ___

______________________________
(військове звання, прізвище та ініціали)

Відмітка
про
виконання
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6. ВИСНОВОК НАЧАЛЬНИКА (ЗАВІДУВАЧА) КАФЕДРИ ПРО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ.

6.1.Про виконання індивідуального плану роботи за І семестр 20____ 20____ навчального року
Контроль виконання плану навчальної роботи науково-педагогічних працівників здійснюється на підставі розкладу навчальних
занять, графіку консультацій, журналу обліку навчальних занять, відомостей
семестрового та підсумкового контролю індивідуальних планів)
(Загальна оцінка. Якість виконання навчальної, методичної,
наукової, науково-технічної та інших видів роботи Вказівки та зауваження)

Звіт про виконання індивідуального плану
Обговорено на засіданні кафедри
Протокол від “ ”
20
року № ___

Начальник (завідувач) кафедри
полковник ______________ В.В. ПЕТРЕНКО
(підпис)

“_____” ___________________ 20…. року.

6.2.Про виконання індивідуального плану роботи за 20____ 20____ навчальний ріку
(Загальна оцінка. Якість виконання навчальної, методичної,
наукової, науково-технічної та інших видів роботи Вказівки та зауваження)

Звіт про виконання індивідуального плану
Обговорено та ухвалено на засіданні кафедри
Протокол від “ ”
20
року № ___

Начальник (завідувач) кафедри
полковник ______________ В.В. ПЕТРЕНКО
(підпис)

“_____” ___________________ 20…. року.
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Додаток 4.5.

ПРОТОКОЛ № …
засідання кафедри (предметно-методичної комісії кафедри)
комп’ютерних інформаційних технологій
від “ ” листопада 20 року
Головуючий –
Секретар –
Присутні:

полковник Петренко В.В.
полковник Настенко П
пр. ЗСУ Горбенко В.І.
полковник Павленко І.В.
(в алфавітному порядку прізвище та ініціали)

Порядок денний:
1. Про результати прийому ... (Доповідь заступника начальника
інституту з навчальної роботи).
2. Про результати науково-практичної конференції “Пріоритетні
напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж" … (Доповідь
начальника кафедри) (Формування питання у порядку денному починається з
прийменника "Про")

1. СЛУХАЛИ:
1. Доповідь заступника начальника інституту з навчальної роботи
полковника СІЛКА О.В. про результати прийому … - Текст доповіді
(виступу) додається до протоколу.
ПИТАННЯ: 1. Старший
викладач
кафедри
працівник
ФЕДОРЕНКО М.М. Чи відома … ?
ВІДПОВІДЬ - відома, але це не звільняє нас від можливого …

ЗСУ

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Начальнику кафедри до 15 листопад 2017 року спланувати роботу…
2. Старшому викладачу працівнику ЗСУ ФЕДОРЕНКО М.М. до 20
грудня 2017 року організувати відпрацювання …
(Рішення повинне бути конкретним і включати складові, що відповідають на такі
питання: "Кому?", "Що зробити?", і "В які строк?"

2. СЛУХАЛИ:
1. Інформацію начальника кафедри полковника ПЕТРЕНКА В.В. про
причин зниження … Текст інформації додається до протоколу.
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ВИСТУПИЛИ:
1. Викладач майор ЛЮБЧЕНКО Т.О. звернув увагу членів засідання
кафедри на необхідність ...
2. Старший викладач полковник ТАРАСЕНКО П.Л. казав, що ми не
повинні …
За пропозицію голосували: 1 – за; 2 – утрималося; 8 – проти.
(Зміст виступу викладається від третьої особи)

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Начальнику кафедри до 15 листопад 2017 року спланувати роботу…
2. Старшому викладачу працівнику ЗСУ ФЕДОРЕНКО М.М. до 20
грудня 2017 року організувати відпрацювання …
3. СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника начальника кафедри підполковника РОМАНЕКА
Л.Д. про звіти НДР “Концепція – НЗ”. Текст інформації додається до
протоколу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Звіти НДР “Концепція – НЗ” затвердити.
Головуючий
полковник

В.В.ПЕТРЕНКО

Секретар засідання
полковник

П.Д. НАСТЕНКО

Примітки: 1. Протокол ведеться секретарем кафедри з числа науково-педагогічних
працівників (визначається на першому засіданні).
2. Всі протоколи виконуються на державній мові у текстовому редакторі
WORD.
3. Текст, має бути набраний з інтервалом 1,0, шрифт Times New Roman, 14
кегель.
4. Формат – А4. Поля: ліворуч – 3 см, праворуч – 1,0 см, зверху та знизу – 2см.
Засідання кафедри є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3
особового складу.
5. Тексти або тези доповідей та виступів, оформлені як окремі документи, до
тексту протоколу не включаються. Після змісту доповіді кожного питання
ставиться тире і зазначається: "Текст доповіді (виступу) додається до
протоколу".
6. Протоколи зберігаються у папці з файлами. Строк зберігання 5 років.
7. Кожен протокол прошнуровується та реєструється.
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Додаток 4.6.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 3
засідання кафедри комп’ютерних інформаційних технологій
від “ ” листопада 20 року

по питанню …
Слухали інформацію начальника кафедри полковника ПЕТРЕНКО В.В.
про ….

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендувати старшому викладачу полковнику ТАРАСЕНКО П.Л.
розробити …
Головуючий
полковник

В.В.ПЕТРЕНКО

Секретар засідання
полковник

П.Д. НАСТЕНКО

175

Додаток 4.7.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

35 мм

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ
Рівень вищої освіти
перший (бакалаврський)
Ступінь вищої освіти
бакалавр
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 122 Комп’ютерні науки
Спеціалізація Математичне, інформаційне і програмне забезпечення
військових інформаційних систем
Шифр 1.3.08

Київ
2018
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Розроблено та внесено:
Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації
Розробники програми:
Вказуються прізвища, імена, по батькові, науковий ступені та вчене звання
розробників програми навчальної дисципліни. посада і назви організацій, де він працює
Довідково. До складу робочої групи розробників програми навчальної дисципліни
крім науково-педагогічних працівників кафедри, яка розробляє цю програму залучаються
науково-педагогічні працівники випускової кафедри.

Затверджено на засіданні Вченої ради
Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
Протокол від “ ”
20 року, №
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ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни Теорія алгоритмів
циклу загальної (професійної) підготовки складена відповідно до
освітньої-професійної програми підготовки військових фахівців.
Рівень вищої освіти
перший (бакалаврський)
Ступінь вищої освіти
бакалавр
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 122 Комп’ютерні науки
Спеціалізація Математичне, інформаційне і програмне забезпечення
військових інформаційних систем
Предметом вивчення навчальної дисципліни є
Міждисциплінарні зв’язки
Довідково. У розділі "Міждисциплінарні зв’язки" дається структурно-логічна
схема вивчення навчальної дисципліни, процес її викладання, логічна послідовність
вивчення змістових модулів (розділів, тем), а також тем різних видів навчальних
занять у взаємодії з іншими навчальними дисциплінами, які забезпечують її вивчення, та
змістові модулі (розділи, теми), які забезпечують її вивчення. Крім того,
міждисциплінарні зв’язки використовується викладачем, для управління самостійною
роботою курсантів (курсантів заочної форми навчання), забезпечуючи послідовність
навчання за взаємопов’язаними дисциплінами. Необхідні особливості та доповнення для
конкретної спеціальності, можуть бути зазначені в робочій навчальній програмі
дисципліни.

1. Загальна мета навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни Теорія алгоритмів є
2. Компетентності, які набуваються під час засвоєння
навчальної дисципліни
Згідно з вимогами освітньої-професійної програми навчальна
дисципліна забезпечує набиття курсантами (курсантами заочної форми
навчання) компетентності (компетентностей):
1. ЗК-4. Здатність ………………………………………………………….
2. ПК-1. Здатність ……………………………..............................................
або
компетентності:
ПКв-3. Здатність …………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
та її складові:
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1. Здатність ……………………………………………………….….

2. Прийняття …………………………………………………………
3. Запланований результат навчання
Згідно з вимогами освітньої-професійної програми визначені та
сформульовані наступні результати навчання курсантів (курсантів заочної
форми навчання)
1.РНв-3. Володіння……………………………………………………..
2. РНс-5. Володіння………………………………………………….…
х
Довідково.
Результати навчання курсантів (курсантів заочної форми навчання)
формулюються згідно з вимогами освітньої-професійної програми.
Доцільно починати опис результату навчання дієсловом дії, за яким іде об’єкт
дієслова, а далі – фраза, яка формує контекст.
Необхідно використовувати лише одне дієслово для опису одного результату
навчання.
Варто уникати неточних термінів таких як «знати», «розуміти», «вчити»,
«бути ознайомленим з», «піддаватися впливу», «бути знайомим з» та «усвідомлювати».
Дані терміни асоціюються з цілями викладачів, а не з результатами навчання.
Намагайтеся уникати складних речень, при необхідності використовуйте
більше, ніж одне речення для зрозумілості.
Переконайтеся, що результати навчання для модуля співвідносяться із
загальними результатами програми.
Переконайтеся, що результати навчання є такими, які можна чітко виміряти
та яким можна дати об’єктивну оцінку.
При написанні результатів навчання пам’ятайте про обмеження в часі,
протягом якого повинні бути досягнуті ці результати, оскільки завжди є небезпека того,
що авторвикладач може проявити надмірну амбіційність при їх написанні. Запитайте
себе, чи реалістично досягти ці результати навчання за наявних часових і ресурсних
обмежень.
Необхідно пам’ятайте про те, як ці результати будуть оцінені, а саме: як ви
будете знати, що курсант (курсант заочної форми навчання) досяг цих результатів
навчання? Якщо результати навчання є надто широкими, можуть виникнути труднощі
при їх оцінюванні. І навпаки, якщо – занадто деталізованими, то перелік результатів
навчання може бути надто довгим.
Перед завершенням формулювання результатів навчання, запитайте колег і,
можливо, колишніх курсантів (курсантів заочної форми навчання), чи написані
результати навчання є зрозумілими для них.
При написанні результатів навчання для курсантів (курсантів заочної форми
навчання) другого та наступних курсів, намагайтесь уникнути перевантаження списку
результатів навчання результатами, які взяті з нижніх рівнів таксономії Блума
(наприклад, Знання та їх Розуміння в когнітивній сфері). Спробуйте поставити завдання
курсанту (студенту, слухачу) використати те, що вони вивчили, шляхом використання
результатів навчання, узятих з вищих категорій (наприклад, Застосування, Аналіз,
Синтез та Оцінювання). Заплановані результати навчання не повинні базуватися на
амбіціях викладачів, а повинні орієнтуватися на найслабшого курсанта (курсантів
заочної форми навчання), який на їх думку заслуговує присудження кваліфікації (тут
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підкреслюється те, що формулювання результатів навчання визначають поріг, за
умови досягнення якого курсанту (курсанту заочної форми навчання) ставиться
позитивна оцінка, зараховується результат навчання та відповідні кредити ЄКТС.
Що стосується ступеня деталізації опису результатів навчання, то необхідно
врахувати, що занадто велика деталізація обмежує свободу викладачів, породжує
нечитабельність усього переліку, приводить до занадто великої розмірності
документації. З іншого боку, занадто мала деталізація робить опис мало конкретним,
модулі можуть стати мало пов’язаними між собою, втрачається цілісність програми.
Рекомендована кількість результатів навчання є небільше 6–8 результатів
навчання для кожної навчальної дисципліни/модуля.
Спосіб формулювання результатів навчання пов’язується із способом верифікації
їх досягнення, наприклад: «курсант (курсант заочної форми навчання) може назвати …»,
або «курсант (курсант заочної форми навчання) здатний пояснити ». Добра практика –
результати навчання для програми описувати першим способом, а для окремих
навчальних дисциплін/модулів – другим.
Необхідно ураховувати особливість формулювання результатів навчання, що
стосуються розбудови загальних компетентностей, оскільки останні формуються не лише
через зміст освіти, але й через технології викладання та навчання, через залучення
курсантів (курсантів заочної форми навчання) до активних суспільних дій (з відповідним
формальним урахуванням результатів).

4. Зміст навчальної дисципліни
На засвоєння навчальної дисципліни відводиться _____ годин / ___
кредитів ЄКТС
Змістовий модуль 1. (назва змістового модуля та короткий його
зміст)
Змістовий модуль 2. (назва змістового модуля та короткий його
зміст)
Змістовий модуль 3. (назва змістового модуля та короткий його
зміст)
5. Рекомендована література
6. Види та форми контролю успішності навчання
7. Засоби діагностики успішності навчання
Начальник кафедри автоматизованих систем управління
полковник
О.О. ПЕТРЕНКО
“ ”
20 року
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Додаток 4.7.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник факультету
інформаційних технологій
полковник
В.П. ОЛЕКСЕНКО
“___” _______________ 20__ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ
Шифр 1.3.08

Київ
2018
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Розроблено та внесено:
Кафедрою автоматизованих систем управління Військового інституту
телекомунікацій та інформатизації
Розробники програми:
Вказуються прізвища, імена, по батькові, науковий ступені та вчене звання
розробників програми навчальної дисципліни. посада і назви організацій, де він працює
Довідково. До складу робочої групи розробників робочої програми навчальної
дисципліни крім науково-педагогічних працівників кафедри, яка розробляє цю програму
залучаються науково-педагогічні працівники випускової кафедри

Ухвалено на засіданні кафедри
Протокол від “ ”
Начальник кафедри
полковник
“ ”
20

20

року № ___
О.О.ПЕТРЕНКО

року

Ухвалено Вченою радою факультету інформаційних технологій
Протокол від “ ”
20 року № ____
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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Галузь знань, спеціальність,
освітній ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма навчання

Кількість кредитів …….

Кредитних модулів – ….
Змістових модулів – ..

Галузі знань:
12 Інформаційні технології

Спеціальність:
121 Комп'ютерні науки

Цикл загальної (професійної)
підготовки

Рік підготовки:
2-й

Спеціалізація:

Семестр
3-й

Загальна кількість годин
150 годин.
аудиторних –
80 години;
самостійна робота –
70 годин

Рівень вищої освіти:
перший (бакалаврський)
освітній ступінь: бакалавр

4-й

Лекції
12 годин
Групові, семінарські
26 годин
Практичні, лабораторні
42 години
Самостійна робота
70 годин
Індивідуальні завдання: 30 годин. (КР)
Вид та форма контролю:
Диференційований залік
(письмова форма
Курсова робота (КР)
Екзамен (усна форма)
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1а. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Галузь знань, спеціальність,
освітній ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни
заочна форма навчання

Кількість кредитів …….

Кредитних модулів – ….
Змістових модулів – ..

Галузі знань:
12 Інформаційні технології

Спеціальність:
121 Комп'ютерні науки

Цикл загальної (професійної)
підготовки

Рік підготовки:
2-й

Спеціалізація:

Семестр
3-й

Загальна кількість годин
150 годин.
аудиторних –
10 години;
самостійна робота –
160 годин

Рівень вищої освіти:
перший (бакалаврський)
освітній ступінь: бакалавр

4-й

Лекції
4 годин
Групові, семінарські
4 годин
Практичні, лабораторні
2 години
Самостійна робота
140 годин
Індивідуальні завдання: 30 годин. (КР)
Вид та форма контролю:
Диференційований залік
(письмова форма
Курсова робота (КР)
Екзамен (усна форма)

2. Загальна мета навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни Теорії алгоритмів .є
3. Компетентності, які набуваються під час засвоєння
навчальної дисципліни
Згідно з вимогами освітньої-професійної програми навчальна
дисципліна забезпечує набиття курсантами (курсантами заочної форми
навчання) компетентності (компетентностей):
1. ЗК-4. Здатність ………………………………………………………….
2.ПК-1. Здатність …………………………….............................................
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або
компетентності:
ПКв-3. Здатність …………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
та її складові:
1. Здатність ………………………………………………………………..
2. Прийняття ………………………………………………………………
4. Запланований результат навчання
Згідно з вимогами освітньої-професійної програми визначені та
сформульовані наступні результати навчання курсантів:
1. РНз-1. Володіння……………………………………………………..
2. РНс-3. Володіння …………………………………………………….
n

5. Структура навчальної дисципліни

22
20
42

Вид контролю

Індивідуальні завдання
(РГР. РР. ГР, реферати)

10
16
26

Тактичні (тактикоспеціальні) заняття

Групові заняття

8
4
12

Лабораторні заняття

Лекції

20
50
70

Практичні заняття

Самостійна робота

60/2 40
90/3 40
150/5 80

Семінарські заняття

Аудиторних годин

Всього годин/
кредитів ЄКТС

Семестри
3
4
Разом

Групові вправи

у тому числі за видами
навчальних занять

з них

Курсові роботи (проекти)

5.1. Розподіл навчального часу з дисципліни за семестрами та видами
навчальних занять

МКР
30
30

екзамен
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5.2. Змістовий план вивчення навчальної дисципліни
(Відпрацювання розділу допускається у книжному або альбомному форматі.
Самостійна робота визначається за кожен вид навчального заняття або за змістовий
модуль в цілому )

№
з/п

Всього годин

Аудиторних
годин

Самостійна
робота

з них

Види
навчальних
занять,
індивідуальні
завдання та їх
номери,
контрольні
заходи

Номери семестрів, назва
змістового модуля, тем занять,
навчальні питання

1

2

3

4

5

6

Кредитний модуль 1
Семестр 3
Змістовий модуль 1. (назва змістового модуля)
1.

Лекція 1/1

3

Заняття 1. (тема заняття)
1.
2.
3.

2

1

2.

Групове
заняття 1/2

3

Заняття 2. (тема заняття)
1.
2.
3.

2

1

3.

Лабораторне
заняття 1/3

4

Самостійна робота
(назва теми, перелік основних
питань та завдань)

2

2

4.
4

Самостійна робота
(назва теми, перелік основних
питань та завдань)
Заняття 3. (тема заняття)
1.
2.
3.
Самостійна робота
(назва теми, перелік основних
питань та завдань)
або
Самостійна робота змістового
модуля
(назва теми, перелік основних
питань та завдань

Змістовий модуль 2. (назва змістового модуля).
5.

Лекція 2/1

3

2

1

6.

Практичне
заняття 2/2

4

2

2

Заняття 1. (тема заняття)
1.
2.
3.
Самостійна робота
(назва теми, перелік основних
питань та завдань)
Заняття 2. (тема заняття)
1.
2.
3.
Самостійна робота
(назва теми, перелік основних
питань та завдань)

Матеріально Інформаційно-технічне
методичне
забезпечення забезпечення

7

8
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7.
3

8.

Групове
заняття 2/3
Всього

2

2

60

40

або
Самостійна робота змістового
модуля
(назва теми, перелік основних
питань та завдань
Диференційований залік

20

Кредитний модуль 2
Семестр 4
Змістовий модуль 2. (назва змістового модуля)
9.

Лекція 2/1

3

2

1

10. Групове

6

4

заняття 2/2

2

11. Практичне

6

4

заняття 2/3

2

12.
4

Всього

60

40

Заняття 1. (тема заняття)
1.
2.
3.
Самостійна робота
(назва теми, перелік основних
питань та завдань)
Заняття 2. (тема заняття)
1.
2.
3.
Самостійна робота
(назва теми, перелік основних
питань та завдань)
Заняття 3. (тема заняття)
1.
2.
3.
Самостійна робота
(назва теми, перелік основних
питань та завдань)
або
Самостійна робота змістового
модуля
(назва теми, перелік основних
питань та завдань

20

Кредитний модуль 3

Курсова робота

13. Індивідуальне

2

2

Видача завдання курсової роботи

14. Індивідуальне

24

24

Виконання курсової роботи

15. Групове

4

завдання
завдання

Захист курсової роботи.

4

заняття 2/4
Всього

Разом
Екзамен

30

4

150

84

26
66
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5.2а. Змістовий план вивчення навчальної дисципліни
(заочна форма навчання)
(Відпрацювання розділу допускається у книжному або альбомному форматі.
Самостійна робота визначається за змістовий модуль в цілому )

№
з/п

Всього годин

Аудиторних
годин

Самостійна
робота

з них

Види
навчальних
занять,
індивідуальні
завдання та їх
номери,
контрольні
заходи

Номери семестрів, назва
змістового модуля, тем занять,
навчальні питання

1

2

3

4

5

6

Матеріально Інформаційно-технічне
методичне
забезпечення забезпечення

7

8

Кредитний модуль 1
Семестр 3
Змістовий модуль 1. (назва змістового модуля)
16. Лекція 1/1

3

Заняття 1. (тема заняття)
1.
2.
3.

2

12

Самостійна робота змістового
модуля
(назва теми, перелік основних
питань та завдань

Змістовий модуль 1. (назва змістового модуля)
14

17.

Всього

30

14

4

Самостійна робота змістового
модуля
(назва теми, перелік основних
питань та завдань

26

Кредитний модуль 2

Курсова робота

18. Індивідуальне

2

2

Видача завдання курсової роботи

19. Індивідуальне

24

24

Виконання курсової роботи

20. Групове

4

завдання
завдання

Захист курсової роботи.

4

заняття 2/4
Всього

Разом
Екзамен

30
60

4
8

26
52

6. Індивідуальні завдання
Робочою програмою навчальної дисципліни
індивідуальні завдання:

передбачено

7. Методи навчання
8. Види та форми контролю і методи їх проведення

такі
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9. Розподіл балів, які отримують курсанти
Для відпрацювання розділу необхідно використати інформаційно-довідковий
матеріал пункту 10.8. розділу 10 Положення про організацію освітнього процесу у
Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації щодо розробки РСО
успішності курсанта з кредитного модуля (навчальної дисципліни), яка передбачає різни
види семестрового контролю.
10. Методичне забезпечення
11. Рекомендована література
Основна (базова)
Допоміжна

12. Інформаційні ресурси
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Додаток 4.9.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник кафедри
полковник
В.В. ПЕТРЕНКО
“ ___ ” _____________ 20 ___ року.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ
Вид навчального заняття ___________________________________________
з навчальної дисципліни ___________________________________________
Змістовий модуль № _______________________________________________
(номер і назва змістового модуля

Заняття №________________________________________________________
( номер і тема заняття)

Навчальні та виховні цілі:

Навчальна група ____________ Час ______________ Місце _____________
Методичне забезпечення:

Рекомендована література:

190

Навчальні питання та розрахунок часу:

№
з/п

Навчальні питання

Час
(хв.)

Методичні
прийоми,
навчальнометодичне
забезпечення

1

2

3

4

І.

Вступна частина

ІІ. Основна частина
1.
2.
3.
ІІІ. Заключна частина

Керівник занять:
_________________

_______________

(посада)

“___”

_____________

(підпис)

20 __ року.

____________________________
(військове звання, прізвище та ініціали)
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Додаток 4.10.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник кафедри
полковник
В.В. ПЕТРЕНКО
“ ___ ” _____________ 20 ___ року.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
для проведення __________________________________________________
(вид навчального заняття)

з навчальної дисципліни ___________________________________________
________________________________________________________________
(назва навчальної дисципліни)

Змістовий модуль № ______________________________________________
(номер та назва змістового модуля)

_________________________________________________________________
Заняття №_______________________________________________________
(номер та тема заняття)

___________________________________________________________________________
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Навчальні та виховні цілі:
Навчальна група: _______________Час

___________________

Місце __________

Методичне забезпечення:
Рекомендована література:
І. Навчальні питання та розрахунок часу

№
з/п
1

Навчальні питання
2

І.

Вступна частина

ІІ.

Основна частина
1.

Час
(хв.)
3

2.

3.

4.
ІІІ.

Заключна частина

ІІ. Зміст та методика проведення заняття
Послідовно викладається зміст кожного навчального питання плану
заняття, включаючи вступ, підведення підсумків та порядок використання
наочних посібників і технічних засобів навчання.
У вступі поряд з викладанням теми, мети заняття і плану його
проведення викладач нагадує) завдання, яке було видане на самостійну
роботу.
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При проведенні заняття на техніці чи в лабораторії відобразити
загальні вказівки викладача щодо дотримання правил техніки безпеки,
методики та порядку виконання заняття.
Вказується час, місце і спосіб поточного контролю знань навчального
матеріалу, який виноситься на заняття. (У додатку до методичної розробки
приводяться завдання і тести для здійснення контролю).
Для кожного навчального питання заняття визначається мета його
обговорення, формулюються проблеми, що вирішуються, завдання та
часткові питання, що обговорюються; дається методика його
відпрацювання, час, який на нього витрачається; даються найбільш імовірні
рішення проблемних ситуацій, завдання і, при необхідності, відповіді на
питання.
У методичній розробці для проведення групового заняття, крім того з
кожного навчального питання плану дається матеріал, який викладається
на заняття в лекційній формі.
ІІІ. Зміст завдання самостійної роботи
Надається назва теми та визначається додатковий перелік основних
питань (завдань) для відпрацювання під час самостійної роботи.
Визначається
інформаційне-методичне
забезпечення
для
відпрацювання матеріалу (перелік дидактичного забезпечення, посилання на
літературу, електронні навчально-методичні матеріали за допомогою вебтехнологій).
Надаються методичні рекомендації з відпрацювання матеріалів лекції,
групових занять та підготовки до різних форм проведення практичних
(лабораторних) занять.
Розробник:
_________________

_______________

(посада)

“___”

_____________

(підпис)

____________________________
(військове звання, прізвище та ініціали)

20 __ року.

Ухвалено на засіданні кафедри
Протокол від “ ”

20

року № ___
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Додаток 4.11.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник кафедри
полковник
О.П. ПЕТРЕНКО
“ ___ ” _____________ 20 ___ року.

ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ
(ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ)
для проведення екзамену
(для проведення диференційного заліку)
з навчальної дисципліни Теорія алгоритмів
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
1. Зміст першого питання
2. Зміст другого питання
n. Зміст наступного питання
n+1 Практичне питання (задачі, практичного завдання)
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2
1. Зміст першого питання
2. Зміст другого питання
n. Зміст наступного питання
n+1 Практичне питання (задачі, практичного завдання)
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3
1. Зміст першого питання
2. Зміст другого питання
n. Зміст наступного питання
n+1 Практичне питання (задачі, практичного завдання)
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №
1. Зміст першого питання
2. Зміст другого питання
n. Зміст наступного питання
n+1 Практичне питання (задачі, практичного завдання)

Викладач кафедри
_________________
(посада)

_______________
(підпис)

____________________________
(військове звання, прізвище та ініціали)

“ ___ ” ______________ 20___ року
Ухвалено на засіданні кафедри
Протокол від “ ”

20

року № ___
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Додаток 4.12.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник кафедри
полковник
О.П. ПЕТРЕНКО
“ ___ ” _____________ 20 ___ року.

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ПИТАНЬ
для проведення екзамену (диференційного заліку)
з навчальної дисципліни Теорія алгоритмів
ЗАДАЧА (ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ) № 1

1. Зміст практичного питання (задачі, практичного завдання)
ЗАДАЧА (ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ) № 2

1. Зміст практичного питання (задачі, практичного завдання)
ЗАДАЧА (ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ) №

1. Зміст практичного питання (задачі, практичного завдання)
Викладач кафедри:
_________________
(посада)

_______________
(підпис)

____________________________
(військове звання, прізвище та ініціали)

“ ___ ” ______________ 20___ року

Ухвалено на засіданні кафедри
Протокол від " "

20

року № ___
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Додаток 4.13.
Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник кафедри
полковник
О.П. ПЕТРЕНКО
“ ___ ” _____________ 20 ___ року.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
1. Зміст першого питання
2. Зміст другого питання
n. Зміст наступного питання
n+1 Номер або зміст практичного питання (задачі,
практичного завдання)
Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник кафедри
полковник
О.П. ПЕТРЕНКО
“ ___ ” _____________ 20 ___ року.
КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 1
1. Зміст першого питання
2. Зміст другого питання
n. Зміст наступного питання
n+1 Номер або зміст практичного питання (задачі,
практичного завдання)
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Додаток 4.14.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник кафедри
полковник
О.П. ПЕТРЕНКО
“ ___ ” _______________ 20__ року

ПЕРЕЛІК
навчальних посібників і наочних матеріалів довідкового характеру,
якими дозволено користуватись під час проведення
екзамену (диференційного заліку)
з навчальної дисципліни Теорія алгоритмів

1. Назва навчальних посібників і наочних матеріалів довідкового характеру
2. Назва навчальних посібників і наочних матеріалів довідкового характеру
3. Назва навчальних посібників і наочних матеріалів довідкового характеру
n. Назва навчальних посібників і наочних матеріалів довідкового характеру

Викладач кафедри
_________________
(посада)

_______________
(підпис)

____________________________
(військове звання, прізвище та ініціали)

“ ___ ” ______________ 20___ року
Ухвалено на засіданні кафедри
Протокол від “ ”

20

року № ___
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Додаток 4.15.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник факультету
інформаційних технологій
полковник
В.П. ОЛЕКСЕНКО
“ ___ ” _______________ 20__ року

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ
Шифр 1.3.08

Київ
2018
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Контрольні завдання навчальної дисципліни
Теорія алгоритмів за освітньо-професійною програмою спеціальності
122 Комп’ютерні науки, ступеня вищої освіти бакалавр призначені для
визначення рівня знань курсантів під час проведення акредитаційної
експертизи.
Розробники контрольних завдань:
Вказуються прізвища, імена, по батькові, науковий ступені та вчене
звання розробників програми навчальної дисципліни. посада і назви
організацій, де він працює
Довідково. До складу робочої групи розробників робочої програми
навчальної дисципліни крім науково-педагогічних працівників кафедри, яка
розробляє цю програму залучаються науково-педагогічні працівники
випускової кафедри
.

Ухвалено на засіданні кафедри
Протокол від “ ”
Начальник кафедри
полковник
“ ”
20

20

року № ___

О.О.ПЕТРЕНКО
року

Ухвалено Вченою радою факультету інформаційних технологій
Протокол від “ ”
20
року № ____
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Варіант 1
Контрольне завдання з навчальної дисципліни
Військова техніка радіозв’язку
у виді тесту
1. Зміст завдання
1. Вказати діапазон робочих частот радіостанції Р-005.
1.
1,5 – 30 МГц
2.
30 – 110 МГц
3.
30 – 60 МГц
2. Вкажіть максимальну потужність передавача радіостанції Р-005.
1.
5 Вт
2.
2 Вт
3.
10 Вт
3. Вкажіть максимальну дальність зв’язку радіостанцією Р-005
1.
5 км
2.
10 км
3.
20 км
4. Вкажіть кількість ЗПЧ на фіксованих частотах радіостанції Р-005
1.
16
2.
20
3.
25
.
.
.

28. Вкажіть тип польового кабелю для забезпечення режиму дистанційного
управління носимими радіостанціями.
1.
КРПТ
2.
ПТРК-5х2
3.
П-274М
29. Вкажіть основний клас випромінювання радіостанцій УКХ діапазону
1.
Частотна модуляція.
2.
Амплітудна модуляція.
3.
Фазова модуляція.
30. Вказати радіостанцію, що замінює Р-123
1.
Р-171.
2.
Р-173.
3.
Р-163.
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Варіант 1
2. Критерії оцінювання знань і вмінь курсантів
за результатами виконання контрольного завдання
Оцінка виставляється за кількістю вірних (правильних) відповідей:
до 20 вірних відповідей – 2 (незадовільно);
21 – 23 вірних відповідей – 3 (задовільно);
24 – 27 вірних відповідей – 4 (добре);
28 та більше вірних відповідей – 5 (відмінно).

3. Контрольні відповіді

питання
1
2
3
4
5
6
7
8

вірної
відповіді
2
1
2
1
2
3
2
2

питання
9
10
11
12
13
14
15
16

Номери
вірної
питання
відповіді
2
17
1
18
1
19
1
20
2
21
1
22
3
23
1
24

вірної
відповіді
1
1
2
1
1
3
1
1

питання
25
26
27
28
29
30

вірної
відповіді
2
1
3
3
1
3
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Варіант 1
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ РОБОТИ КУРСАНТА
з експертної оцінки заміру знань з навчальної дисципліни
Військова техніка радіозв’язку
__________________
(дата)

За спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка ,
Ступеня вищої освіти
бакалавр
Курс ______________ Група _______________
__________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ініціали курсанта )

Початок роботи _______ годин.

Завершення роботи _______ годин.

1. Питання контрольного завдання
1. Вказати діапазон робочих частот радіостанції Р-005.
1.
1,5 – 30 МГц
2.
30 – 110 МГц
3.
30 – 60 МГц
2. Вкажіть максимальну потужність передавача радіостанції Р-005.
1.
5 Вт
2.
2 Вт
3.
10 Вт
3. Вкажіть максимальну дальність зв’язку радіостанцією Р-005
1.
5 км
2.
10 км
3.
20 км
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4. Вкажіть кількість ЗПЧ на фіксованих частотах радіостанції Р-005
1.
16
2.
20
3.
25
.
.
.

28. Вкажіть тип польового кабелю для забезпечення режиму дистанційного
управління носимими радіостанціями.
1.
КРПТ
2.
ПТРК-5х2
3.
П-274М
29. Вкажіть основний клас випромінювання радіостанцій УКХ діапазону
1.
Частотна модуляція.
2.
Амплітудна модуляція.
3.
Фазова модуляція.
30. Вказати радіостанцію, що замінює Р-123
1.
Р-171.
2.
Р-173.
3.
Р-163.
2. Відповідь
1
2
3
4

29
30
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Контрольне завдання з навчальної дисципліни
Військова техніка радіозв’язку у виді тесту
Варіант 2
1. Зміст завдання
1. Як змінюється напруга при зростаннi опору ?
Вiдповiдь: 1) не змінюється 2) зростає 3) зменшується
2. Як змінюється струм при зростаннi опору ?
Вiдповiдь: 1) не змінюється 2) зростає 3) зменшується
3. Який опір має ємність на частоті, що дорівнює нулю ?
Вiдповiдь: 1) ZC = 0 2) ZC = ∞ 3) ZC = 1
4. Розрахувати комплексну функцію по напрузі на резисторі при
послідовному з`єднанні R та С елементів .
Вiдповiдь: 1) KUR(jw) = (R+1/jwC)/R 2) KUR(jw)=R/(R+1/jwC)
3) KUR(jw)= jwC /(R+jwC)
.
.
.

18. Розрахувати комплексну функцію по напрузі на емностi при
послідовному з`єднанні R та С елементів.
Вiдповiдь: 1) KUС(jw) = 1/(jwτ+1) 2) KUС(jw)=R/(R+1/jwC)
3) KUС(jw)= jwC /(R+jwC)
19. Розрахувати сталу часу при послідовному з`єднанні R та С
елементів, якщо відомо: R = 200 кОм, С = 100пФ
Вiдповiдь: 1) τ = 20 мкс 2) τ =2 мкс 3) τ = 5 мкс
20. Розрахувати сталу часу при послідовному з`єднанні R та L
елементів, якщо відомо: R = 50 кОм, L = 100 мГн
Вiдповiдь: 1) τ = 20 мкс 2) τ =2 мкс 3) τ = 5 мкс
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Варіант 2
2. Критерії оцінювання знань і вмінь курсанта
за результатами виконання контрольного завдання
Оцінка виставляється за кількістю вірних (правильних) відповідей:
16-20 правильних відповідей – 5 балів;
12- 15 правильних відповідей – 4 бала;
8-11 правильних відповідей – 3 бала;
0-7 правильних відповідей – 2 бала

3. Контрольні відповіді

питання
1
2
3
4
5
6
7
8

вірної
відповіді
2
1
2
1
2
3
2
2

питання
9
10
11
12
13
14
15
16

Номери
вірної
питання
відповіді
2
17
1
18
1
19
1
20
2
1
3
1

вірної
відповіді
1
1
2
1

питання

вірної
відповіді
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Варіант 2
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ РОБОТИ КУРСАНТА
з експертної оцінки заміру знань з навчальної дисципліни
Теорія електричних кіл
__________________
(дата)

За спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка ,
Ступеня вищої освіти
бакалавр
Курс ______________ Група _______________
__________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ініціали курсанта )

Початок роботи _______ годин.

Завершення роботи _______ годин.

1. Питання контрольного завдання
1. Як змінюється напруга при зростаннi опору ?
Вiдповiдь: 1) не змінюється 2) зростає 3) зменшується
2. Як змінюється струм при зростаннi опору ?
Вiдповiдь: 1) не змінюється 2) зростає 3) зменшується
3. Який опір має ємність на частоті, що дорівнює нулю ?
Вiдповiдь: 1) ZC = 0 2) ZC = ∞ 3) ZC = 1
4. Розрахувати комплексну функцію по напрузі на резисторі при
послідовному з`єднанні R та С елементів .
Вiдповiдь: 1) KUR(jw) = (R+1/jwC)/R 2) KUR(jw)=R/(R+1/jwC)
3) KUR(jw)= jwC /(R+jwC)
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.
.
.
19. Розрахувати комплексну функцію по напрузі на емностi при
послідовному з`єднанні R та С елементів.
Вiдповiдь: 1) KUС(jw) = 1/(jwτ+1) 2) KUС(jw)=R/(R+1/jwC)
3) KUС(jw)= jwC /(R+jwC)
20. Розрахувати сталу часу при послідовному з`єднанні R та С
елементів, якщо відомо: R = 200 кОм, С = 100пФ
Вiдповiдь: 1) τ = 20 мкс 2) τ =2 мкс 3) τ = 5 мкс
21. Розрахувати сталу часу при послідовному з`єднанні R та L
елементів, якщо відомо: R = 50 кОм, L = 100 мГн
Вiдповiдь: 1) τ = 20 мкс 2) τ =2 мкс 3) τ = 5 мкс
2. Відповідь
1
2
3
4

19
20
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Контрольні завдання з навчальної дисципліни
Психологія у виді білету ( письмової відповіді)
Варіант 3
1. Зміст завдання
КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 1
1. Предмет, наукові основи та завдання воєнної психології.
2. Внутріособистісний конфлікт та його наслідки.
КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 2
1. Основні компоненти структури психології військового колективу та
їх характеристика.
2. Психологічні особливості воїна, які впливають на виникнення
конфліктів.
КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 3
1. Методи керування психічними станами підлеглих в бойових умовах
та при виконанні миротворчих операцій.
2. Спрямованість як психологічна властивість особистості.
КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 4
1. Здібності військовослужбовців: умови їх формування і розвитку.
2. Принципи, методи(стилі) та форми управління конфліктами.
КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 5
1. Типи темпераментів: класифікація й характеристика.
2. Етапи розвитку конфлікту і методи його попередження.
КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 6
1. Пізнавальні процеси, їх характеристика.
2. Характер особистості, його структура.
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Варіант 3
2. Критерії оцінювання знань і вмінь курсанта
за результатами виконання контрольного завдання
Під час виконання контрольного завдання визначається, рівень
засвоєння курсантом змісту навчання, сформованих вмінь і навичок шляхом
перевірки та оцінки рівня науково-теоретичної підготовки курсантів.
При визначенні оцінки курсанта до уваги береться якість відповіді
(обґрунтованість, чіткість, стислість), здатність впевнено та правильно
відповідати на поставленні питання, здібність курсанта логічно побудувати
свою відповідь, аргументовано відстоювати свою точку зору.
Під час виставлення оцінки необхідно орієнтуватися на такі загальні
рекомендації:
Оцінка "відмінно" виставляється за високий рівень знань
(допускаються деякі неточності) навчального матеріалу кредитного модуля,
що міститься в основних і додаткових рекомендованих джерелах, вміння
аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв'язку і розвитку, чітко,
лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння
застосовувати теоретичні положення при розв'язанні практичних завдань.
Оцінку "добре" виставляється в цілому за правильне розуміння
навчального матеріалу кредитного модуля, включаючи розрахунки,
аргументовані відповіді на поставлені питання, які, однак, містять певні
(несуттєві) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення при
розв'язанні практичних завдань.
Оцінка "задовільно" виставляється за слабкі знання навчального
матеріалу кредитного модуля, неточні або малоаргументовані відповіді, з
порушенням послідовності його викладення, за слабке застосовування
теоретичних положень під час розв'язанні практичних завдань.
Оцінка "незадовільно" з можливістю повторного складання екзамену,
виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу
кредитного модуля, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння
застосовувати теоретичні положення при розв'язанні практичних завдань;
оцінка "незадовільно" виставляється за незнання значної частини
навчального матеріалу кредитного модуля, суттєві помилки у відповідях на
запитання, невміння орієнтуватися при розв'язанні практичних завдань,
незнання основних фундаментальних положень з обов'язковим повторним
вивченням навчальної дисципліни.
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Варіант 3
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ РОБОТИ КУРСАНТА
з експертної оцінки заміру знань з навчальної дисципліни
Психологія
__________________
(дата)

За спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка
Ступеня вищої освіти
бакалавр
Курс ______________ Група _______________
__________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ініціали курсанта )

Початок роботи _______ годин.

Завершення роботи _______ годин.

Питання контрольного завдання № 1
1. Предмет, наукові основи та завдання воєнної психології.
2. Внутріособистісний конфлікт та його наслідки.
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Додаток 4.16.
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступника начальника інституту
з навчальної роботи
полковник
О. В. СІЛКО
“_____” __________________ 20….року

ГРАФІК
проведення консультацій науково-педагогічними працівниками
кафедри комп’ютерних інформаційних технологій на І семестр 20….-20……навчального року
№
з/п

Посада, прізвище та ініціали
науково-педагогічних працівників

понеділок

1

Завідувач кафедри РОМАНЕНКО А. А.

15.45 – 17.20
ауд. 120*

середа

четвер

п’ятниця

15.45 – 17.20
ауд. 120*

2

15.45 – 17.20
ауд. 120*

3

15.45 – 17.20
ауд. 120*

4

15.45 – 17.20
ауд. 120*

5
Завідувач кафедри
пр. ЗСУ

А.А. РОМАНЕНКО
(підпис)

“

вівторок

”

20

року
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Додаток 4.17.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник інституту
полковник
Є.О.СТЕПАНЕНКО
“ ___ ” _______________ 20 __ року

ТЕМАТИКА
КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ
(ДИПЛОМНИХ РОБІТ (ПРОЕКТІВ)
на 20 - 20 навчальний рік
Ступінь вищої освіти бакалавр (магістр)
Спеціальність 122 Комп’ютерні науки
Спеціалізація Математичне, інформаційне і програмне забезпечення
військових інформаційних систем
№
з/п

Посада, науковий ступінь,
військове звання , прізвище,
ініціали керівника

Теми кваліфікаційних робіт
(дипломних робіт (проектів)

Розроблено: кафедрою комп’ютерних інформаційних технологій
(Тематика атестаційних робіт погоджується з замовником на підготовку військових
фахівців і видається завдання на виконання атестаційних робіт за три місяці до початку
їх розроблення, що визначено робочим навчальним планом)

Ухвалено на засіданні кафедри
Протокол від " "

20

ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника інституту з
навчальної роботи
полковник
О.В.СІЛКО
“___” ______________ 20 __ року

року № ___

Начальник кафедри
полковник
О.О.ПЕТРЕНКО
“___” _____________ 20 __ року

214

Додаток 4.18.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник кафедри
полковник
О.П. ПЕТРЕНКО
“ ___ ” _______________ 20__ року

ПЕРЕЛІК ТЕМ
курсових робіт (проектів)
на 20 - 20 навчальний рік
№
з/п

Посада, науковий ступінь,
військове звання , прізвище,
ініціали керівника
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Додаток 4.19.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ЖУРНАЛ
ВЗАЄМНИХ І КОНТРОЛЬНИХ ВІДВІДУВАНЬ ЗАНЯТЬ

КАФЕДРИ РАДІОЗВ’ЯЗКУ

Розпочато
Закінчено
на

аркушах

216

Дата
відвідування,
час, аудиторія,
навчальна
група

Хто відвідав
(посада, в/з,
прізвище та
ініціали)

Навчальна
дисципліна, вид
занять, тема,
прізвище та
ініціали
викладача

Відгук та рекомендації особи, яка відвідала заняття

Відмітка про
ознайомлення
викладача з
відгуком

Відмітка начальника
кафедри

217

Методичні рекомендації
щодо контрольних відвідувань навчальних занять та оцінки їх якості
Контроль навчального процесу являє собою систему планових заходів, спрямованих на визначення якості
організації і проведення всіх видів навчальних занять та засвоєння курсантами (курсантами заочної форм навчання)
(далі – курсант) матеріалу, що вивчається.
Контроль навчальних занять містить у собі попередню перевірку підготовленості до занять викладачів,
курсантів і навчально-матеріальної бази, безпосередню перевірку якості проведення навчених занять, перевірку
виконання курсантами різних завдань і контрольних робіт, проведення заліків та екзаменів, а також перевірку
організації і проведення навчальної й методичної роботи на факультетах та кафедрах.
Для реєстрації результатів контролю якості проведення навчальних занять, у тому числі і контролю екзаменів,
заліків на кожній кафедрі ведеться журнал взаємних і контрольних відвідувань занять. Журнал зберігається на кафедрі
і являє собою єдиний документ обліку результатів контрольних відвідувань занять посадовими особами кафедри, які
мають право контролю.
Результати кожного контрольного відвідування навчального заняття записуються контролюючою особою в
журнал взаємних і контрольних відвідувань занять, як правило, у день відвідування, після співбесіди з викладачем,
який проводив заняття.
Під час контролю усіх видів навчальних занять контролюючий мусить звернути увагу на:
відповідність теми заняття і викладених (опрацьованих) питань робочої програми навчальної дисципліни;
наявність і якість відпрацювання навчально-методичної документації;
відповідність змісту заняття сучасному стану науки і техніки;
підготовленість викладача, його методичні засоби і способи, які використовуються на заняттях, ефективність
застосування наочних навчальних посібників і технічних засобів навчання;
вимогливість викладача до знань курсантів та методи стимулювання їх систематичної роботи щодо вивчення
дисципліни;
роль викладача як вихователя і виховну роль заняття;
дисципліну тих, хто навчається, виконання ними навчальних завдань до даного заняття;
активність тих, хто навчається, контакт викладача з аудиторією.
Під час контролю лекції додатково перевіряються:
методичний рівень лекції, застосування методів активного навчання, елементів проблемного навчання;
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наочність лекції, використання комплексу технічних засобів навчання, розгорнутого в аудиторії;
якість дидактичних матеріалів, їх науковий та ергономічний рівень;
застосування математичного моделювання, ЕОТ тощо.
Під час контролю семінарського заняття додатково перевіряються:
методичний рівень заняття, застосування методів активного навчання;
забезпеченість заняття наочними посібниками, технічними засобами навчання, ефективність їх застосування;
уміння викладача організувати творчу дискусію курсантів;
робота викладача над прищепленням курсантам навичок наукового підходу до розглядуваних процесів і явищ,
навичок усних доповідей, уміння робити обґрунтовані висновки;
методика підсумовування семінару, вимогливість викладача при оцінці знань тих, хто навчається.
Під час контролю практичних і групових занять додатково перевіряються:
методичний рівень заняття, застосування методів активного навчання, включаючи елементи проблемного
навчання;
забезпеченість занять наочними посібниками, технічними засобами навчання, ефективність їх використання;
забезпеченість курсантів підготовленими робочими місцями (матеріальною частиною озброєння і військової
техніки, іншим оснащенням), скільки тих, хто навчається, працює на одному робочому місці;
якість дидактичних матеріалів, їх науковий рівень;
ефективність використання матеріальної частини озброєння і військової техніки (з профілюючих дисциплін);
якою мірою заняття удосконалює практичні навички курсантів;
застосування математичного моделювання, використання ЕОТ (із зазначенням їх типу) при рішенні
інформаційних і розрахункових завдань;
робота викладача з прищеплення курсантам навичок усних доповідей, умінь робити за ними обґрунтовані
висновки;
участь інженерно-технічного складу в проведенні заняття.
Під час перевірки лабораторних занять звертається увага на:
рік створення лабораторної установки і рік її останньої модернізації;
наявність завдання на лабораторну роботу, рік і вид його видання;
відповідність завдання лабораторній настанові, обсягу завдань на лабораторну роботу відведеному часу на його
виконання;
кількість лабораторних установок за досліджуваними питаннями;
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вид проведення лабораторного заняття (циклічний, фронтальний, комбінований);
чисельність курсантів, які працюють на одній установці;
застосування ЕОТ (із зазначенням їх типу) як управляючих і розрахункових, використовувані методи
автоматизації вимірів;
відповідність вимірювальних приладів сучасному метрологічному рівню;
відповідність змісту заняття спеціальності підготовки тих, хто навчається;
організацію підготовки курсантів до занять, використання при цьому лабораторного обладнання;
методику і тривалість проведення колоквіуму, хто брав участь у прийманні колоквіуму і його результати;
особисту участь викладача та інженерно-технічного складу в прищепленні курсантам практичних навичок у
проведенні експериментальних досліджень, застосуванні ЕОТ та вимірювальних приладів;
виконання вимог "Інструкції з техніки безпеки";
методику і результати приймання заліку з лабораторного заняття.
Під час контролю групової вправи додатково звертається увага на:
відповідність змісту заняття сучасному стану військової науки;
відповідність змісту заняття спеціальності підготовки курсантів;
уміння викладача створювати складні, нестандартні ситуації, вимушуючи курсантів самостійно приймати
рішення за вихідними даними;
матеріальне забезпечення заняття, ефективність його застосування;
методичний рівень проведення заняття, застосування методів ефективного навчання, включаючи елементи
проблемного навчання;
застосування математичного моделювання, використання ЕОТ (із зазначенням типу) при рішенні
інформаційних і розрахункових завдань,
удосконалення практичних навичок курсантів;
роботу викладача з прищеплення курсантам навичок усних доповідей, уміння робити за ними короткі змістовні
обґрунтовані висновки;
методику підведення підсумків, вимогливість викладача при оцінці знань та практичних навичок курсантів.
Під час контролю тактичного (тактико-спеціального) заняття додатково перевіряються:
відповідність змісту заняття сучасним поглядам на організацію і забезпечення бойових дій підрозділів, вимогам
статутів, настанов та інших нормативних документів;
матеріально-технічне забезпечення заняття;
методичний рівень проведення заняття;
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уміння викладача керувати діями курсантів, своєчасно давати вихідні дані і реагувати на їх відпрацювання,
застосовувати метод показу і пояснення;
виконання виховної мети заняття;
методи прищеплення курсантам самостійності та ініціативи, старанності і дисциплінованості;
методика підсумовування заняття, вимогливість викладача при оцінці дій курсантів;
рівень підготовленості курсантів за оцінкою контролюючого.
Оцінюючи якість консультацій, слід звернути увагу на:
організаційні питання (відповідність строків проведення консультацій даним графіка, доцільність вибору часу і
місця їх проведення);
відповідність виду консультації методиці її проведення;
наявність плану проведення консультації;
забезпечення консультації наочними посібниками і дидактичними матеріалами;
правильність вибору форми роботи викладача з курсантами в залежності від характеру матеріалу, що
вивчається;
уміння викладача правильно, повно, дохідливо і чітко відповідати на питання тих, хто консультується;
доброзичливість і коректність викладача у ставленні до курсантів.
Якість проведення консультації корисно обговорювати на засіданні кафедри в кожному семестрі, наприклад,
при розгляді питань підсумків контролю різних видів навчальних занять.
При контролі екзамену (заліку) поруч з іншими оцінюються такі питання:
організація і порядок проведення екзамену (заліку);
відповідність складу екзаменаторів розкладові екзаменів;
якість екзаменаційної документації, відповідність змісту екзаменаційних білетів програмі навчальної
дисципліни, виконання установлених термінів затвердження екзаменаційної документації;
наявність, обґрунтованість включення і значущість практичних питань екзаменаційних білетів;
матеріальне забезпечення екзамену, обґрунтованість наявності дозволених при підготовці до доповідей за
питаннями білетів довідкового матеріалу і наочних посібників;
правильність і своєчасність заповнення залікових книжок курсантів;
методичний рівень проведення екзамену (заліку), виконання вимог керівних документів про порядок приймання
екзаменів (заліків);
рівень вимогливості викладача до курсантів при прийманні екзамену (заліку), об'єктивність виставлених оцінок;
уміння викладача чітко і ясно сформулювати додаткові та уточнюючі питання;
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уміння курсантів чітко і правильно викладати думки, наявність у них практичних навичок у рішенні завдань, у
роботі з довідковою літературою, статутами, настановами, інструкціями щодо експлуатації техніки та ін., рівень
підготовленості курсантів до екзамену.
Для зручності вимоги до кожного виду навчальних занять оцінюються за трьома основними розділами, які
стосуються змісту, організації та методичного рівня заняття.
Зміст заняття оцінюється за його відповідністю робочої програми навчальної дисциплін. Він характеризується
науково-методичним рівнем, виховним впливом на курсантів. Потрібне логічне і методичне узгодження навчальної
інформації, яка реалізується в межах контрольованого заняття зі змістом інших навчальних дисциплін. Обов’язково
враховується актуальність матеріалу та використання сучасного досвіду застосування військ (сил) в АТО.
Організація заняття визначається його раціональною регламентацією, наявністю необхідних навчальнометодичних матеріалів, проведенням у спеціально обладнаному навчальному приміщенні, матеріально-технічним
забезпеченням, повнотою виконання вимог Статутів Збройних Сил України, станом організації праці викладача і
курсантів, залученням до підготовки і проведення занять інженерно-технічного складу.
Методичний рівень заняття відображає ступінь реалізації психолого-педагогічних вимог до кожного виду
навчальних занять з урахуванням їх специфіки, раціональність використання дидактичних доцільних форм, методів,
способів і засобів навчання, а також сучасних активних методів навчання. Суттєвим аспектом методики викладання є
дидактично виправдане застосування навчальних зразків ОВТ, сучасних технічних засобів навчання, ПЕОМ та
мультимедійних засобів.
На закінчення контролюючий формулює загальні висновки та рекомендації із зазначенням позитивних сторін
заняття, його недоліків, рекомендації для поліпшення змісту заняття, методики його проведення, удосконалення
інформаційно-методичного та матеріально-технічного забезпечення, підвищення ефективності використання ПЕОМ і
ТЗН, підсилення військово-прикладної і виховної ролі заняття та інше.
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Додаток 4.20.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник кафедри
полковник
В.В. ПЕТРЕНКО
“___” _____________
20 __ р.

ПЛАН ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ
________________________________________________________________________________________
(посада, науковий ступінь, вчене звання )

________________________________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім’я та по батькові)
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№
з/п

Найменування заходу

Перший рік
1.

Вивчення керівних документів:
- Закон України “Про освіту”;
- Закон України “Про вищу освіту”;
- Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність;
- Постанова Кабінету Міністрів України №266 від 29.04.2015 “Про затвердження переліку
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”;
- Постанова Кабінету Міністрів України №261 від 23.03.2016 “Про затвердження Порядку
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих
навчальних закладах (наукових установах)”;
- Наказ Міністра оборони України №240 від 27.05.2015 “Про затвердження Положення про
вищі військові навчальні заклади”;
- Наказ Міністра оборони України №346 від 20.07.2015 “Про затвердження Положення про
особливості організації освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах
Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів
України”;
- Наказ Міністра оборони України №472 від 09.09.2015 “Про затвердження Положення про
екзаменаційні комісії вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів”;
- Наказ Міністра оборони України №5 від 12.01.2016 “Про затвердження Інструкції про
порядок організації і проведення військового (флотського) стажування, навчальної, виробничої,
ремонтної, корабельної та інших видів практики курсантів (слухачів, студентів) вищих
військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів”;
- Наказ Міністра оборони України №490 від 24.12.1997 (Редакція від 07.08.2003) “Про
затвердження Інструкція про переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів)
вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України”;
- Наказ Міністра освіти і науки України та Міністра оборони України №1190/560 від
15.08.2013 “Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних

Термін
виконання

Відмітка
про
виконання
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закладів”;
- Наказ Міністра освіти і науки України та Міністра оборони України №155/291 від
08.05.2002 (Редакція від 15.03.2013) “Про затвердження Інструкція з планування та обліку
діяльності науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих військових навчальних закладів
(військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, навчальних центрів ЗСУ)”.
- Положення про організацію освітнього процесу у Військовому інституті телекомунікацій та
інформатизації
2.
3.
4.

Ознайомлення з порядком організації навчального процесу, підготовки та
проведення навчальних занять, методичної та наукової роботи кафедри.
Вивчення загальних обов’язків викладача з врахуванням заходів щодо охорони
державної таємниці.
Підвищення кваліфікації під час проведення всіх видів занять з навчальних
дисциплін:
Операційні системи;
Технологія розробки та експлуатації інформаційних систем військового призначення;.

5.

Підготовка до проведення пробного заняття з навчальної дисципліни:
“Технології побудови програмного та інформаційного забезпечення військових інформаційних
систем”
Практичне заняття:
Тема № 4 “Технології реалізації, застосування та супроводження корпоративних
компонентів в платформо-незалежних інформаційних систем військового призначення на
основі віртуальних машин виконання”
Заняття № 2 “Реалізація корпоративних EJB-компонентів”.

6.

Відвідування занять щодо підвищення методичного рівня підготовки:
“Технології побудови програмного та інформаційного забезпечення військових інформаційних
систем” (лектор – полковник С.В. Любарський);
“Методи та засоби розвідки в кібернетичному просторі”
Хусаінов);

(лектор – підполковник П.В.
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“Інтелектуальний аналіз даних”
7.
8.
9.

(лектор – працівник ЗС України І.Ю. Субач).

Звітність щодо знання керівних документів з організації та проведення
освітнього процесу у ВВНЗ.
Відвідування відкритих та показових занять, які проводяться для НПП інституту,
факультету.
Робота по підвищенню теоретичного рівня знань та практичного досвіду за
навчальними дисциплінами:
“Технології побудови програмного та інформаційного забезпечення військових інформаційних
систем”;
“Операційні системи”;
“Проектування інформаційних систем”.

10.
11.

Підвищення кваліфікації на зборах, навчаннях, а також у складі мобільних груп
навчання та в системі індивідуальної підготовки.
Звіт про викання плану професійного становлення за перший рік
Другій рік

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Підготовка та участь у навчально-методичного збору науково-педагогічних
працівників інституту та факультету.
Прийняття участі в узагальненні бойового досвіду застосування підрозділів і
частин зв’язку в АТО та застосування даного матеріалу в навчальних дисциплінах.
Прийняття участі у раціоналізаторській роботі.
Відвідування наукових конференцій, публікація статей, робота над
дисертаційною роботою.
Відвідування відкритих, показових ІМЗ для НПП інституту, факультету.
Вдосконалення знань зі знання керівних документів навчальної, наукової та
науково-технічної роботи.
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7.
8.
9.

Вдосконалення методичної майстерності у викладенні навчальних дисциплін.
Підготовка та участь до навчально-методичного збору науково-педагогічних
працівників інституту та факультету
Звіт про викання плану професійного становлення за другий рік

Примітка: До плану включають навчання на курсах підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, які вперше призначені на
ці посади, з терміном навчання до 2 місяців.

Викладач:
працівник ЗСУ
І.І. РОМАНЕНКО
“___”______________ 20___ року
Ухвалено на засіданні кафедри
Протокол від “___”

20

року № ___

Керівник :
полковник
О.О.ПЕТРЕНКО
“___”______________ 20___ року
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Додаток 4.21
Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник кафедри
полковник
В.В. ПЕТРЕНКО
“___” _____________ 20 __ року.

ЗВІТ
про виконання плану професійного становлення
______________________________________________________
(посада, науковий ступінь, вчене звання )

_________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім’я та по батькові)

За перший рік роботи на посаді було складено план професійного
становлення та визначено керівника: _______________________________
Під час виконання плану професійного становлення було виконано:
1. Ознайомлення з порядком організації навчального процесу,
підготовки та проведення занять, методичної та наукової роботи кафедри.
2. Вивчено загальні обов’язки викладача та обов’язки викладача, щодо
роботи з таємними документами, проведення навчальних занять та режиму
секретності.
3. Вивчено керівні документи (згідно плану професійного становлення
викладача).
4. Відвідане відкриті та показові заняття, які проводяться для НПП
інституту, факультету.
5. Відвідане заняття щодо підвищення методичного рівня підготовки:
“Телекомунікаційні та інформаційні мережі” (лектор – полковник С.В.
Любарський); “Теорія електричних кіл” (лектор – підполковник С.М.
Боголій); “Матеріалознавство” (лектор – працівник ЗСУ А.П. Корольов).
6. Проведена підготовка до пробних занять:
групове заняття з дисципліни: “Основи схемотехніки” Тема № 1. “Пасивні
компоненти. Діодні схеми”. Заняття № 8. “Високочастотні діоди”
лабораторне заняття з дисципліни: “Основи схемотехніки”
Тема № 1. “Пасивні компоненти. Діодні схеми”. Заняття № 9. “Дослідження
випромінюючих діодів та фото діодів”.

7. Проведено пробні заняття:
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практичне заняття з дисципліни: “Теорія електричного зв’язку” Тема № 11.
“Завадостійкість демодуляції сигналів аналогових видів модуляцій”. Заняття № 8.
“Компенсаційні способи подавлення зосереджених завад”.
групове заняття з дисципліни: “Основи схемотехніки” Тема № 2. “Схеми на
біполярних транзисторах”. Заняття № 2. “Статичні характеристики
біполярного транзистора”.

Викладач:
працівник ЗСУ
“___”______________ 20____р.

І.І. РОМАНЕНКО

Звіт про виконання плану професійного становлення
обговорено та ухвалено на засіданні кафедри
Протокол від “ ”
20
року № ___
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Додаток 4.22
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник факультету
інформаційних технологій
полковник
В.П. ОЛЕКСЕНКО
“___” _______________ 20__ року

ЗВІТ РОБОТИ КАФЕДРИ
ЗА 20 -20 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
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1. Загальна характеристика кафедри
(Виконання завдань кафедри за навчальний рік)
2. Укомплектованість
характеристика

кафедри

особовим

складом

та

його

3. Морально-психологічне забезпечення
4. Навчальна діяльність
5. Методична діяльність
6. Організація і стан індивідуальної підготовки офіцерів постійного
складу
7. Наукова і науково-технічна діяльність
8. Інформаційне забезпечення освітньої діяльності
9. Матеріально технічне забезпечення
10. Загальний висновок
Обговорено та ухвалено на засіданні кафедри
Протокол від “ ”
20
року № ___
Начальник кафедри
полковник
“ ”
20

О.О.ПЕТРЕНКО
року
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Таблиця 1
ВІДОМОСТІ ПРО КЕРІВНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ
Назва та номер
кафедри
Радіозв’язку
кафедра № 12

Численність
Військове звання,
НПП кафедри
прізвище, ім’я та побатькові
за
за списком
начальника кафедри
штатом
полковник
Борисов
10
10
Ігор
Володимирович

Дата
народження

16.02.1976 р.

Відомості про начальника кафедри
стаж роботи на
посаді в роках

рівень вищої
освіти

3

вища

вчена ступінь,
вчене звання
кандидат
технічних
наук,
доцент

Таблиця 2
ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Численність
НПП
Категорії
НПП

за
штатом

за
списком

1
1
2

1
1
2

1
1

1
1

В тому числі
мають вчену
ступінь
д.т.н

к.т.н

Кількість
посад, що
підлягають
заміщенню
особами з
вченими
ступенями

Вислуж
Укомпл Не мають или
ектовані вищої встанов
сть (%)
освіти
лені
строки

Мають педагогічний стаж

< 2 р.

2-5 р.

5-10 р. > 10 р.

а)військовослужбовці:
- начальник кафедри
- професор
- доцент

1
1
1

100
100
100

1

100
100

1
1
1

1

б) працівники:
- старший викладач
- викладач

1
1
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Таблиця 3
УКОМПЛЕКТОВАНІСТЬ ПОСТІЙНИМ СКЛАДОМ
Численність
постійного складу

Категорії
постійного
складу

за штатом за списком

вищу
військову

В тому числі
Мають вищу освіту
вищу
вищу
не мають
військовоспеціальну
вищої освіти
спеціальну

Мають вчені ступені
ДТН
(ДПН)

КТН

1. Офіцери:
в тому числі
- НПП
- офіцери навчальної
лабораторії
2. Прапорщики:

10

9

9

3

8

8

8

3

2

1

1

3. Працівники:
в тому числі
- НПП
- навчальна лабораторія

8

9 (3)*

2
6

2
7 (3)*

*

2

2

2

2
-

2 (1) *

3 (2)*

1
1

2 (1) *

3 (2)*

4 (чотири) особи виконують посадові обов’язки на 0,5 ставки

Таблиця 4
РІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ
№
з/п

1
2

Категорії
НПП

Начальник кафедри
полковник Борисов І.В.
Професор кафедри
підполковник Гурський Т.Г.

Навантаження
1 семестр

Навантаження
2 семестр

Навантаження
за навчальний рік

309,87

409,6

719,47

353,7

383,6

737,3
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Таблиця 5
ВІДОМОСТІ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НПП
Форми підвищення кваліфікації
1. Військовослужбовці:
- навчання на курсах
- стажування в військах
- підвищення кваліфікації у інших ВНЗ
- навчання у інших державах
- участь в навчаннях з військами
- участь в навчаннях з військами інших держав
- виконання плану професійного становлення
- під час проведення усіх видів навчальних занять
- під час занять з індивідуальної підготовки
2. Працівники:
- навчання на курсах
- під час проведення усіх видів навчальних занять
- науково-дослідних закладах

Кількість НПП, які підвищили кваліфікацію
план
пройшли підготовку
10

1
1
10

-

-
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Таблиця 6
ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ КАФЕДРИ НАВЧАЛЬНИМИ
ТА ІНШИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ
№
з/п

Найменування
приміщення

Кількість
Площа
Номери
посадочн приміщень
приміщень
их місць
кв.м

Призначення приміщення.
Обладнання, устаткування, їх
кількість що забезпечує
проведення занять

Примітка
(відповідальний)

1. Навчальна площа приміщень
лекційні аудиторії (від 50 посад. місць, для проведення лекції, групових занять), навчальні аудиторії (до
50 посад. місць, для проведення лекції з 1 навчальною групою 25-30 осіб, групових, практичних занять),
лабораторні аудиторії (для проведення лабораторних занять), комп'ютерні лабораторії (для
проведення лабораторних занять з використанням ПЄОМ), спеціалізовані аудиторії (для проведення
групових, практичних занять з використанням ПЄОМ, озброєння та військової техніки та інше), аудиторія
курсового та дипломного проектування, спортивні, тренажерні зали, навчальні (навчально-

методичні) кабінети
1.

2.

3.

Лекційна
аудиторія

Навчальна
аудиторія

Спеціалізова
на аудиторія

328

150

123

100

72

35

600

35

78

Для проведення лекції, групових
занять
Обладнана:
стіл викладача - 1 од.,
стіл – 32 од.,
стільці-100 од.,
дошка класна-3 од.,
трибуна-1 од.,
наочними стендами -2 од.,
плакати - 15 од.,
наочним навчальним
обладнанням - 12 од.,
змінною мультимедійною
апаратурою (ПК - 1 од., проектор,
великий екран - 1 од.
Для
проведення
групових,
практичних занять
Обладнана:
стіл - 15 од.,
стіл викладача - 1 од.,
стілець класний - 36 од.,
наочними стендами -2 од.,
плакатами - 15 од.,
наочним навчальним
обладнанням - 12 од.,
змінною мультимедійною
апаратурою (ПК - 1 - од.,
проектор,
екран - 1 од
Для проведення групових
та
практичних занять
Обладнанна:
комп’ютерний стіл - 11 од.,
стіл викладача - 1 од.,
стілець класний - 11 од.,
стенди - 5 од. екран - 1 од.
Перелік технічних засобів:
ПЕОМ - 11к-т.,
мультимедійний проектор – 1од.,
інтерактивна дошка
- 1од.
Зразки ОВТ:
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. Навчально-допоміжні площі
(приміщення для НПП, службові приміщення для інженерно-технічного складу та інше)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3. Підсобна площа
(санітарні вузли, санітарно-технічні та складські приміщення, комори, коридори, щитові, бойлерні, гардеробні,
побутові кімнати )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Додаток 4.23.
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ЖУРНАЛ
ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА
ІНДІВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ КУРСАНТАМИ
ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
КАФЕДРИ РАДІОЗВ’ЯЗКУ

Розпочато
Закінчено
на

аркушах
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Навчальна група

Навчальна дисципліна

Вид індивідуального завдання
(реферат, розрахункова, графічна, розрахунково-графічна робота, контрольна робота, курсова робота)

результат

прізвище, ім’я, по батькові
(у два рядки)

прізвище і підпис
рецензента

2.

3.

4.

5.

(зараховано/
не зараховано)
дата
6.

підпис
відправника
(або підпис
студента)

дата
прийняття
роботи

Захист
дата
відправлення
(видачі)

Рецензування
дата
одержання
рецензентом

1.

Надходження
дата
надходження

реєстрацій
ний

№
з/п

Відмітка про
знищення

7.

8.

9.

10.
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Додаток 4.24

ВІДОМОСТІ
про якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри комп’ютерних інформаційних технологій, які
забезпечують навчальний процес за освітньо-професійною програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
у 20 - 20 навчальному році

№
з/п

Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладача

1

2

1

Капанайко
Ірина
Ярославівна

Науковий ступінь,
Найменування
Відомості про
шифр і назва
Найменування
навчальних
підвищення
наукової
посади
дисципліни, які
кваліфікації
спеціальності,
(для сумісників
закріплені за
викладача
вчене звання, за
місце основної
викладачем та
(найменування
якою кафедрою
роботи,
кількість лекційних
навчального
(спеціальністю)
найменування
годин з кожної
закладу, вид
присвоєно або
посади)
навчальної
документа, тема,
категорія,
дисципліни
дата видачі)
педагогічне звання
3
4
5
6
7
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Завідувач кафедри
Дрогобицький
Іноземна мова
English Language
Кандидат
іноземних мов
державний педагогічний
професійного
Center at Lackland
філологічних
університет імені Івана
науку, 10.02.01 –
спрямування
Air Force Base,
Франка, 2008,
Українська мова,
Texas, USA,
спеціальність
“Лінгвістична
„Managing english
”Англійська та українська
концепція”,
language training
мова і література”
Інститу
course”, diploma
кваліфікація викладача
мовознавства О.О.
27.10.2017
української та англійської
Потебні НАН
мови і літератури
України.
Найменування закладу,
який закінчив
викладач,
рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту

Примітки*

8
2, 3, 10,
14, 15
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№
з/п

2

Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладача

Могилевич
Дмитро
Ісакович

Найменування
посади
(для сумісників
місце основної
роботи,
найменування
посади)
Начальник кафедри
транспортних мереж

Найменування закладу,
який закінчив
викладач,
рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту
Київське
вище військове
інженерне двічі
червонопрапорне
училище зв’язку імені
М.І. Калініна,
1989р., електрозв’язок,
інженер електрозв’язку,
Академія державного
управління при
Президентові України,
2015 р.

Науковий ступінь,
шифр і назва
наукової
спеціальності,
вчене звання, за
якою кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно або
категорія,
педагогічне звання
Доктор технічних
наук - 20.02.14,
2014 р.
Професор кафедри
бойового
застосування
засобів зв’язку,
тема закрита
2008 р.

Найменування
навчальних
дисципліни, які
закріплені за
викладачем та
кількість лекційних
годин з кожної
навчальної
дисципліни
Системи та
комплекси
військового зв'язку
(8 годин)

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменування
навчального
закладу, вид
документа, тема,
дата видачі)

Примітки*

Академія державного
1-4,
управління при
10-12, 14
Президентові
України, 2015 р.,
магістр управління
суспільним
розвитком
диплом КВ №
47786194
від 28.02.2015 р.
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№
з/п

Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладача

Найменування
посади
(для сумісників
місце основної
роботи,
найменування
посади)

Найменування закладу,
який закінчив
викладач,
рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту

3

Терещенко
Олексій
Миколайович

Старший викладач
кафедри технічного
та метрологічного
забезпечення

Київський
національний
університет ім. Т.Г.
Шевченка, 2001 р.,
«Фізична географія та
геоекологія», «Географгеоеколог, менеджер,
викладач

4

Гурський
Тарас
Григорович

Доцент
кафедри к
радіозв’язку

ВІТІ НТУУ «КПІ»,
2004 р. «Системи та
комплекси
військового зв’язку»,
інженер з
електрозв’язку

Науковий ступінь,
шифр і назва
наукової
спеціальності,
вчене звання, за
якою кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно або
категорія,
педагогічне звання
Немає

Кандидат
технічних наук,
2009 р. Спецтема.
Доцент кафедри
бойового
застосування
засобів
радіозв’язку, 2014р

Найменування
навчальних
дисципліни, які
закріплені за
викладачем та
кількість лекційних
годин з кожної
навчальної
дисципліни

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменування
навчального
закладу, вид
документа, тема,
дата видачі)

Безпека військової
діяльності
(6)

Національний
педагогічний
університет ім. М.П.
Драгоманова,
кафедра екології
з 22.12.14 по
23.01.15 р., Тема:
"Виконання
обов’язків старшого
викладача кафедри”,
довідка № 8 від
22.01.15 р.

2, 3, 14

Курси Motorola
Військовий
інститут
телекомунікацій та
інформатизації
листопад 2014 р.

1-3, 14,
15

Системи та
комплекси
військового
радіозв'язку
(6 годин)

Примітки*
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№
з/п

5

Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладача

Кулініч
Олег
Миколайович

Найменування
посади
(для сумісників
місце основної
роботи,
найменування
посади)

Старший викладач
кафедри захисту
інформації та
кібербезпеки
(доцент кафедри
Інститут
спеціального
зв’язку та захисту
інформації НТУУ
"КПІ ім. Ігоря
Сікорського")

Начальник кафедри
полковник
“ ”
20

Науковий ступінь,
Найменування
шифр і назва
навчальних
наукової
дисципліни, які
спеціальності,
закріплені за
вчене звання, за
викладачем та
якою кафедрою
кількість лекційних
(спеціальністю)
годин з кожної
присвоєно або
навчальної
категорія,
дисципліни
педагогічне звання
Особи, які працюють за сумісництвом
Київське вище
Основи побудови
Кандидат
інженерне
та застосування
технічних наук,
радіотехнічне
20.02.17 –
систем
училище ППО імені
Експлуатація,
інформаційної
маршала авіації О.І.
відновлення
зброї
Покришкіна,
озброєння та
(10)
1991р,
військової техніки
спеціальність:
(диплом КН №
"Радіотехнічні
009256, виданий
засоби",
21.11.1995 р).
радіоінженер
Доцент, кафедра
бойового
застосування
засобів
криптографічного
та технічного
захисту інформації
(16.02.2006 р.).

Найменування закладу,
який закінчив
викладач,
рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту

О.О.ПЕТРЕНКО
року

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменування
навчального
закладу, вид
документа, тема,
дата видачі)
Інститут
спеціального
зв’язку та захисту
інформації НТУУ
"КПІ”, Організація
та забезпечення ТЗІ
на ОІД та в ІТС”,
свідоцтво
12СПК 952765 від
25.03.2016 р.

Примітки*

2, 3, 9, 14
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Довідкова інформація
Витяг з постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
10.05.2018р № 347)
Науково-педагогічні та наукові працівники, які здійснюють освітній процес, повинні мати стаж науково-педагогічної діяльності
понад два роки та рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів з
перелічених у пункті 30 цих Ліцензійних умов.
Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної
спеціальності:
1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз,
рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;
6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний
рік;
7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з
вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науковометодичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН;
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена
редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого
наукового видання;
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9) керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних
предметів, II— III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала
академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”;
10)
організаційна
робота
у
закладах
освіти
на
посадах
керівника
(заступника
керівника)
закладу
освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої
освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового
(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря
приймальної комісії та його заступника;
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох
разових спеціалізованих вчених рад);
12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення;
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання,
конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою;
керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі
організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво
студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи,
Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної
збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських
змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної
тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;
16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;
17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років;
18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.
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Додаток 4.25

ВІДОМОСТІ
про якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри комп’ютерних інформаційних технологій, які
забезпечують навчальний процес за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти
у 20 - 20 навчальному році

№
з/п

Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладача

1

2

1

Капанайко
Ірина
Ярославівна

Науковий ступінь,
Найменування
Відомості про
Найменування закладу,
шифр і назва
Найменування
навчальних
підвищення
який закінчив
наукової
посади
дисципліни, які
кваліфікації
викладач,
спеціальності,
(для сумісників
закріплені за
викладача
рік закінчення,
вчене звання, за
місце основної
викладачем та
(найменування
спеціальність,
якою кафедрою
роботи,
кількість лекційних
навчального
кваліфікація згідно з
(спеціальністю)
найменування
годин з кожної
закладу, вид
документом про вищу
присвоєно або
посади)
навчальної
документа, тема,
освіту
категорія,
дисципліни
дата видачі)
педагогічне звання
3
4
5
6
7
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Завідувач кафедри
Дрогобицький
Іноземна мова
English Language
Кандидат
іноземних мов
державний педагогічний
професійного
Center at Lackland
філологічних
університет імені Івана
науку, 10.02.01 –
спрямування
Air Force Base,
Франка, 2008,
Українська мова,
Texas, USA,
спеціальність
“Лінгвістична
„Managing english
”Англійська та українська
концепція”,
language training
мова і література”
Інститу
course”, diploma
кваліфікація викладача
мовознавства О.О.
27.10.2017
української та англійської
Потебні НАН
мови і літератури
України.

Примітки*

8
2, 3, 10,
14, 15
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№
з/п

2

Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладача

Могилевич
Дмитро
Ісакович

Найменування
посади
(для сумісників
місце основної
роботи,
найменування
посади)
Начальник кафедри
транспортних мереж

Найменування закладу,
який закінчив
викладач,
рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту
Київське
вище військове
інженерне двічі
червонопрапорне
училище зв’язку імені
М.І. Калініна,
1989р., електрозв’язок,
інженер електрозв’язку,
Академія державного
управління при
Президентові України,
2015 р.

Науковий ступінь,
шифр і назва
наукової
спеціальності,
вчене звання, за
якою кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно або
категорія,
педагогічне звання
Доктор технічних
наук - 20.02.14,
2014 р.
Професор кафедри
бойового
застосування
засобів зв’язку,
тема закрита
2008 р.

Найменування
навчальних
дисципліни, які
закріплені за
викладачем та
кількість лекційних
годин з кожної
навчальної
дисципліни
Системи та
комплекси
військового зв'язку
(8 годин)

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменування
навчального
закладу, вид
документа, тема,
дата видачі)

Примітки*

Академія державного
1-4,
управління при
10-12, 14
Президентові
України, 2015 р.,
магістр управління
суспільним
розвитком
диплом КВ №
47786194
від 28.02.2015 р.
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№
з/п

Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладача

Найменування
посади
(для сумісників
місце основної
роботи,
найменування
посади)

Найменування закладу,
який закінчив
викладач,
рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту

3

Терещенко
Олексій
Миколайович

Старший викладач
кафедри технічного
та метрологічного
забезпечення

Київський
національний
університет ім. Т.Г.
Шевченка, 2001 р.,
«Фізична географія та
геоекологія», «Географгеоеколог, менеджер,
викладач

4

Гурський
Тарас
Григорович

Доцент
кафедри к
радіозв’язку

ВІТІ НТУУ «КПІ»,
2004 р. «Системи та
комплекси
військового зв’язку»,
інженер з
електрозв’язку

Науковий ступінь,
шифр і назва
наукової
спеціальності,
вчене звання, за
якою кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно або
категорія,
педагогічне звання
Немає

Кандидат
технічних наук,
2009 р. Спецтема.
Доцент кафедри
бойового
застосування
засобів
радіозв’язку, 2014р

Найменування
навчальних
дисципліни, які
закріплені за
викладачем та
кількість лекційних
годин з кожної
навчальної
дисципліни

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменування
навчального
закладу, вид
документа, тема,
дата видачі)

Безпека військової
діяльності
(6)

Національний
педагогічний
університет ім. М.П.
Драгоманова,
кафедра екології
з 22.12.14 по
23.01.15 р., Тема:
"Виконання
обов’язків старшого
викладача кафедри”,
довідка № 8 від
22.01.15 р.

2, 3, 14

Курси Motorola
Військовий
інститут
телекомунікацій та
інформатизації
листопад 2014 р.

1-3, 14,
15

Системи та
комплекси
військового
радіозв'язку
(6 годин)

Примітки*
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№
з/п

5

Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладача

Кулініч
Олег
Миколайович

Найменування
посади
(для сумісників
місце основної
роботи,
найменування
посади)

Старший викладач
кафедри захисту
інформації та
кібербезпеки
(доцент кафедри
Інститут
спеціального
зв’язку та захисту
інформації НТУУ
"КПІ ім. Ігоря
Сікорського")

Начальник кафедри
полковник
“ ”
20

Науковий ступінь,
Найменування
шифр і назва
навчальних
наукової
дисципліни, які
спеціальності,
закріплені за
вчене звання, за
викладачем та
якою кафедрою
кількість лекційних
(спеціальністю)
годин з кожної
присвоєно або
навчальної
категорія,
дисципліни
педагогічне звання
Особи, які працюють за сумісництвом
Київське вище
Основи побудови
Кандидат
інженерне
та застосування
технічних наук,
радіотехнічне
20.02.17 –
систем
училище ППО імені
Експлуатація,
інформаційної
маршала авіації О.І.
відновлення
зброї
Покришкіна,
озброєння та
(10)
1991р,
військової техніки
спеціальність:
(диплом КН №
"Радіотехнічні
009256, виданий
засоби",
21.11.1995 р).
радіоінженер
Доцент, кафедра
бойового
застосування
засобів
криптографічного
та технічного
захисту інформації
(16.02.2006 р.).

Найменування закладу,
який закінчив
викладач,
рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту

О.О.ПЕТРЕНКО
року

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменування
навчального
закладу, вид
документа, тема,
дата видачі)
Інститут
спеціального
зв’язку та захисту
інформації НТУУ
"КПІ”, Організація
та забезпечення ТЗІ
на ОІД та в ІТС”,
свідоцтво
12СПК 952765 від
25.03.2016 р.

Примітки*

2, 3, 9, 14
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Довідкова інформація
Витяг з постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
10.05.2018р № 347)
Науково-педагогічні та наукові працівники, які здійснюють освітній процес, повинні мати стаж науково-педагогічної діяльності
понад два роки та рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів з
перелічених у пункті 30 цих Ліцензійних умов.
Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної
спеціальності:
1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз,
рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;
6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний
рік;
7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з
вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науковометодичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН;
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена
редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого
наукового видання;
9) керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних
предметів, II— III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала
академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”;
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10)
організаційна
робота
у
закладах
освіти
на
посадах
керівника
(заступника
керівника)
закладу
освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої
освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового
(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря
приймальної комісії та його заступника;
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох
разових спеціалізованих вчених рад);
12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення;
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання,
конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою;
керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі
організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво
студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи,
Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної
збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських
змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної
тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;
16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;
17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років;
18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.
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Додаток 4.26

ВІДОМОСТІ
про забезпечення підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою навчальних дисципліни,
які закріплені за кафедрою комп’ютерних інформаційних технологій
у 20 - 20 навчальному році
№
з/п

Найменування
навчальної дисципліни

Автор (прізвище, ім'я та
по батькові)
Підручника, навчального
посібника тощо

Найменування підручника,навчального
посібника тощо

Найменування
видавництва, рік
видання

Кількість
прим.*

1

2

3

4

5

6

1

Системи та пристрої
захисту інформації

Богданов В.В.
О.В.Волков
Жук О.В.
В.В. Мартинюк

Методи та засоби інженерно-технічного
захисту інформації. Частина 1.

К.: ВІТІ, 2015. –
244 с.

50

Поповский В.В.
Персиков А.В.

Защита информации в
телекоммуникационных системах Том 1.

Х.: «Компания
СМИТ», 2006.
– Т1. – 274 с.

25

Видавництво ДССЗЗІ
України

[Електро
нний
підручни
к]

Київ, 2015.

[Електро
нний
ресурс]

Нормативні документи з технічного
захисту інформації.

НЦЗІ ВІТІ
2

Системи та комплекси
військового зв'язку

Збірник бойового досвіду застосування
військ зв’язку Збройних Сил України під
час проведення антитерористичної
операції
Методичні вказівки по налагодженню
обладнання ТК-1
Методичні вказівки по налагодженню
обладнання ТК-4

60
40
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3

Системи та комплекси
військового
радіозв'язку

Начальник кафедри
полковник
“ ”
20

Методичні вказівки по налагодженню
обладнання транкінгового зв’язку
Mototrbo
Пам’ятка з експлуатації засобів радіо,
супутникового та транкінгового зв’язку
Методичні рекомендації по експлуатації
багатодіапазонної мережевої портативної
радіостанції RF-7850M-HH.

О.О.ПЕТРЕНКО
року

К.: ВІТІ ДУТ, 2014. –
41 с.

50

К.: ВІТІ, 2014. –25 с.

60

К.: ВІТІ ДУТ, 2014. –
138 с.

50
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Додаток 4.27

ВІДОМОСТІ
про обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів кафедри комп’ютерних інформаційних технологій
у 20 - 20 навчальному році
Найменування лабораторій,
спеціалізованих кабінетів, їх
площа кв. метрів

Найменування
навчальної дисципліни

Найменування обладнання. устаткування , іх
кількість

1

2

3

4

1

Спеціалізована аудиторія
№ 138
(43,5 м2)

Безпека військової діяльності

Стіл викладача – 1 од., стіл учнівський – 12 од.,
стільці – 25 од., дошка шкільна – 1 од. ПЕОМ – 8 од.

2

Спеціалізована аудиторія
№ 417*
(48 м2)

Системи та комплекси військового
радіозв'язку

3

Спеціалізована аудиторія
№ 314*
(48,83 м2)

Системи та комплекси військового
зв'язку

4

Спеціалізована аудиторія
№ 206*
(68,2 м2)

Іноземна мова професійного
спрямування

5

Навчальна аудиторія № 346*
(54 м2)

Морально-психологічне забезпечення
підготовки та застосування Збройних
Сил України

№
з/п

Стіл класний – 15 од., стільці – 30 од., стіл викладача
– 1 од., стенди – 11 од., дошка класна – 1од.,
жалюзі – 3 од., радіостанція RF-7850M-HH – 4 шт.,
радіостанція RF-7800H-MP – 2 шт., радіостанція RF7800V-VS511 – 2 шт., радіостанція MPR-9600 – 5 шт.
ПЕОМ – 10 к-тів, комутатор D-link – 1 к-т, Mikrotic –
1 к-т, TP-link – 1 к-т, голосовий шлюз – 1 шт., VoIP
телефони – 4 шт., мультимедійний проектор – 1 шт.,
екран – 1 шт., стіл викладача – 1 од., стіл – 18 од.,
стільці – 37 од., дошка класна – 1 од., стенди -7 од.,
трибуна-1 од..
Стіл викладача – 1 од., стіл(2посадочних місця) –2
од., стіл (4посадочних місця) –2 од., стіл овальний – 1
од., стільці – 25 од., ПЕОМ – 13 к-т., мультимедійний
проектор – 1од., екран – 1од.
стіл – 10 од., стіл викладача – 1 од., стілець класний
– 31 од., трибуна – 1 од., змінною мультимедійною
апаратурою (ПК – 1 од., проектор, екран – 1 од.)
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6

7

Лабораторія фізико-хімічних
процесів обробки
статистичних зображень
(15 м2)

Технічна лабораторія
(15 м2)

Начальник кафедри
полковник
“ ”
20

Д-63,
Спецполіграфія

Проектування цифрових засобів
спеціального призначення,
Методи та засоби контролю
каналів витоку інформації,
Д-64,
Д-44,
Д-53

О.О.ПЕТРЕНКО
року

Фотолабораторія;
Прилад контактного фотодруку КП-11М;
Цифровий мультиметр UNI-T UTM133C(UT33C);
Фотозбільшувач «Нева 3М»;
Мікроскоп цифровий Supereyes B008;
Апаратура APC«OKA- 010GR»;
Відеокамери цифрові типу JVC GR-D650E mini DV,
Sony DCR-TR V355E, Sony DSR-SR85;
Диктофони цифрові типу Olympus DM- 20, DS-10,
Samsung SVR S-820;
Експозиційна камера 40- UV-VAC;
Корелятор скануючий OSCOR-5000Dlx;
Портативний радіопошуковий комплекс
(AR8200Mk3/RFM-032);
Приймач GPSMAP 276C;
Набір інструментів для електроніки ProsKit PK-2080;
Набір тестових щупів PRZEW-POM-1;
Плата макетна ProsKit BX-4123;
Блок живлення HY 3005(MR3005)
Діапроектор «Пеленг-500К»;
Ендескоп цифровий Supereyes N005;
Системний блок типу Celeron 1,8 Asus – 2 шт;
Тестер кабелю ProsKit MT-7068
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Додаток 4.28

ВІДОМОСТІ
про обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих
комп’ютерних лабораторій, які забезпечують вивчення навчальних
дисциплін кафедри комп’ютерних інформаційних технологій
у 20 - 20 навчальному році

№
з/п

1
1

2

3

4

5

6

7

Найменування
комп’ютерної
лабораторії, її
площа

2
Спеціалізована
аудиторія №
138
(43,5 м2)
Спеціалізована
аудиторія
№ 417*
(48 м2)
Спеціалізована
аудиторія
№ 314*
(48,83 м2)
Навчальна
аудиторія №
№ 285
(50 м2)
Спеціалізована
аудиторія
№ 206*
(68,2 м2)
Навчальна
аудиторія
№ 346*
(54 м2)
Комп'ютерний клас
№ 284
(50

м2)

Найменування
навчальної дисципліни

Кількість
персональних
комп’ютерів із
строком
використання не
більше восьми
років

3

4

Найменув
ання
пакетів
прикладн
их
програм
(в тому
числі
ліцензова
них)
5

Безпека військової
діяльності

Celeron 2,26 GHz
– 8 од.

MS Office
MatCad

ні

Системи та комплекси
військового
радіозв'язку

-

-

ні

Системи та комплекси
військового зв'язку

Celeron 2,26 GHz
– 10 од.

MS Office
MatCad

ні

Основи управління та
прийняття рішень у
військовій справі

-

-

ні

Іноземна мова
професійного
спрямування

Celeron 2,26 GHz
– 13 од.

MS Office

ні

-

ні

MS office
MathCad
WorkBench
Proteus

ні

Моральнопсихологічне
забезпечення
підготовки та
застосування Збройних
Сил України
Інформаційні системи
Asus Vento/Core i5
спеціального
= 7 шт.
призначення

Наявність
каналів
доступу
до
Інтернету
(так/ні)

6

255

Програмно-апаратні
комплекси відтворення
графічної і відеоінформації
оперативного
призначення
Д-63
Основи інформаційноаналітичної роботи

8

Комп’ютерний
клас №283
2
(50 м )

Дипломне
проектування

Начальник кафедри
полковник
“ ”
20

Arduino
AdobePhotosh
op
AdobePrimePr
o

Celeron 2,26 GHz
= 9 шт.

О.О.ПЕТРЕНКО
року

MS office
MathCad
WorkBench
Proteus
Arduino
AdobePhotosh
op
AdobePrimePr
o

ні
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Додаток 4.29.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ОСНОВНІ ВИДИ ТА ОБСЯГ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ
Наукова і науково-технічна діяльність

Методична діяльність

Основні види наукової і науково-технічної діяльності кафедри
на навчальний рік визначаються згідно вимог наказу Міністра
оборони України від 27.07.2016р № 385 "Про затвердження
Положення про організацію наукової і науково-технічної
діяльності у Збройних Силах України" та щорічного наказу
начальника інституту про організацію підготовки та проведення
наукової і науково-технічної діяльності в інституті.

Основні форми і напрями методичної діяльності, які визначені
наказом Міністра оборони України від 20.07.2015р № 346 "Про
затвердження Положення про особливості організації освітнього процесу
у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України
та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів
України"

До основних видів наукової і науково-технічної діяльності
кафедри відносяться:
виконання оперативних завдань, інші види діяльності, пов’язані з
одержанням нових наукових результатів та науковим
супроводженням їх практичної реалізації у Збройних Силах;
винахідницька та раціоналізаторська робота;
випробування (попередні, визначальні, державні та інші) нових
(модернізованих) зразків (комплексів, систем) озброєння і
військової техніки;
дослідження на навчаннях та інших заходах оперативної,
мобілізаційної і бойової підготовки та повсякденної діяльності
військ (штабів);
наукова і науково-технічна експертиза;
наукова робота курсантів;

До основних форм і напрямів методичної роботи відносяться:
проведення навчально-методичних (методичних) зборів (до 5 діб),
нарад, науково-методичних конференцій та семінарів;
засідання вчених рад ВВНЗ (ВНП ВНЗ), факультетів, методичних рад
ВВНЗ (ВНП ВНЗ), засідання кафедр (предметно-методичних комісій) з
розгляду питань методики навчання та виховання курсантів (слухачів,
студентів);
інструкторсько-методичні, показові, відкриті та пробні заняття;
лекції, доповіді, повідомлення з питань методики навчання, загальної
та військової педагогіки і психології;
розробка і вдосконалення навчально-методичних матеріалів, тестів
тощо, вдосконалення матеріально-технічного забезпечення освітнього
процесу;
проведення педагогічних (методичних) експериментів і втілення їх
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наукове та науково-технічне супроводження;
науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи;
науково-технічні (експериментальні) розробки;
наукові та науково-практичні конференції, семінари;
підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів;
розроблення наукових видань (монографій, енциклопедій і
словників, порадників, підручників, методичних посібників,
дисертацій, статей, доповідей, звітів про результати
досліджень на навчаннях, рецензій, відзивів, висновків);
розроблення проектів статутів, нормативно-правових актів і
нормативно-технічних документів, методичних рекомендацій;
узагальнення і розповсюдження передового досвіду підготовки та
застосування військ (сил) Збройних Сил.

результатів в освітній процес, вивчення та реалізація в освітньому процесі
вимог керівних документів, передового педагогічного досвіду та досвіду
бойової підготовки військ (сил);
розробка пропозицій щодо вдосконалення освітньо-професійних
(освітньо-наукових) програм підготовки військових фахівців, вимог до
системи забезпечення якості вищої освіти (у разі їх наявності), навчальних
(робочих навчальних) планів, програм (робочих програм) навчальних
дисциплін;
розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо планування
роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників, курсантів
(слухачів, студентів);
проведення контролю навчальних занять.

Порядок організації планування та обліку діяльності науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищому
військовому навчальному закладі (військовому навчальному підрозділі вищого навчального закладу) визначений у
наказі Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 08.05.2002 № 155/291, що
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.05.2002 за № 452/6740.
Обсяг наукової діяльності (роботи) науково-педагогічних працівників
розраховується, виходячи з переліку основних видів наукової діяльності,
наведених у таблиці.
№
з/п
1
1

Вид наукової діяльності
2
Виконання планових наукових та
науково-дослідних робіт кафедр за
звітністю за такими формами:
науково-технічний звіт
дисертація на здобуття наукового

Норма часу
(в годинах)
3
враховуються
фактичні
витрати часу
300 годин на
рік
900 годин

Примітка
4

один раз на період до

Обсяг методичної діяльності (роботи) науково-педагогічних (педагогічних)
працівників розраховується, виходячи з переліку основних видів методичної
діяльності, наведених у таблиці.
№
з/п
1
1

Вид методичної діяльності
2
Написання і підготовка до видання
навчальної та навчально-методичної
літератури:
підручників, навчальних посібників
словників, довідників

Норма часу
(в годинах)
3

80 годин
110 годин

Примітка
4

на один авторський
аркуш
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ступеня доктора наук
дисертація на здобуття
ступеня кандидата наук

2

3

4
5

6
7
8

9

наукового

450 годин

Розробка наукових праць, що не
підлягають оплаті:
монографій, енциклопедій, словників
110 годин
наукових статей
80 годин
підготовка доповідей на наукових
70 годин
конференціях, семінарах та симпозіумах
Розробка та підготовка до видання враховуються
педагогічних сценаріїв і алгоритмів
фактичні
функціонування
автоматизованих витрати часу
навчальних систем (автоматизованих
навчальних курсів)
Розробка
статутів,
порадників,
100 годин
положень, керівництв, інструкцій та
інших документів
Участь у дослідних навчаннях, у роботі враховуються
комісій з приймання наукових робіт,
фактичні
випробуваннях та прийманні нового витрати часу
озброєння,
військової
техніки
і
навчально-тренувальних засобів
Участь у наукових (теоретичних) враховуються
конференціях,
наукових
нарадах,
фактичні
семінарах
витрати часу
Участь у роботі спеціалізованих рад із враховуються
захисту
дисертацій
на
здобуття
фактичні
наукового ступеня
витрати часу
Участь у роботі конкурсних комісій враховуються
щодо
розгляду
наукових
праць,
фактичні
виконаних
науково-педагогічними витрати часу
працівниками
вищих
військових
навчальних закладів або слухачами
(курсантами,
студентами)
вищих
військових навчальних закладів
Керівництво
військово-науковою
роботою слухачів (курсантів):
розробка тем рефератів
до 10 годин
на одного

5 років або на період
творчої відпустки до
6 місяців
один раз на період до
3 років або на період
творчої відпустки до 3
місяців

Перевидання навчальної та навчальнометодичної літератури
Рецензування навчальної та навчальнометодичної літератури
Розробка проекту нормативної частини
освітньо-кваліфікаційної характеристики
на випускника
Розробка проекту варіативної частини
освітньо-кваліфікаційної характеристики
на випускника
Розробка проекту нормативної частини
освітньо-професійної програми
Розробка проекту варіативної частини
освітньо-професійної програми
Розробка комплексних кваліфікаційних
завдань
Розробка робочих навчальних програм
на навчальну дисципліну

50 годин

10

Розробка тематичних планів вивчення
навчальних дисциплін

30 годин

11

Розробка лекцій за дисциплінами
(курсами, темами), які вперше вводяться

80 годин

2
3
4

5
на один авторський
аркуш

6
7
8
9

на один авторський
аркуш

не більше 7 годин на
день

не більше
20
годин на рік

300 годин

на один авторський
аркуш
на один авторський
аркуш
на одну спеціальність

150 годин

на одну спеціалізацію

300 годин

на одну спеціальність

150 годин

на одну спеціалізацію

300 годин

на одну спеціалізацію

30 годин

на 100 годин
навчальної
дисципліни (курсу)
на 100 годин
навчальної
дисципліни (курсу)
на одну двогодинну
лекцію з оперативнотактичних, тактичних і
тактико-спеціальних
дисциплін
на одну двогодинну
лекцію з інших
навчальних дисциплін
на одну двогодинну
лекцію
на один семінар

10 годин

50 годин

12

Переробка лекцій

10 годин

13

Розробка планів для проведення
семінарів
Розробка та підготовка до видання
навчально-методичних матеріалів для
проведення семінарів

2 години

14

15

Розробка та підготовка до видання
навчально-методичних матеріалів для
проведення командно-штабних (тактикоспеціальних) навчань, воєнних ігор

12 годин на
кожне
двогодинне
заняття
100 годин на
одне
навчання
(воєнну гру)

на навчальнометодичні матеріали,
які вперше видаються
на навчальнометодичні матеріали,
які вперше видаються
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проведення експериментальних робіт

10
11

12
13
14

Проведення наукових консультацій з
докторантами
Рецензування наукових праць і науководослідних
робіт,
дисертацій,
підручників, навчальних посібників,
монографій, конкурсних матеріалів
Редагування
наукових
праць,
підручників, навчальних посібників
тощо
Відрядження, пов’язані з проведенням
наукової діяльності
Участь
у
винахідницькій
раціоналізаторській роботі

і

члена
військовонаукового
гуртка
до 30 годин
на 1 члена
військовонаукового
гуртка
50 годин

16

17

18
на 1 докторанта

10 годин

на один авторський
аркуш

12 годин

на один авторський
аркуш

19

20

7 годин на
один день
відрядження
враховуються
фактичні
витрати часу
21

22

23

24

25

Розробка та підготовка навчально20 годин
методичних матеріалів для проведення
нових лабораторних робіт
Переробка навчально-методичних
10 годин
матеріалів для проведення лабораторних
занять
Розробка завдань на контрольну роботу:
за оперативно-тактичними, тактичними
6 годин
та тактико-спеціальними дисциплінами
за іншими навчальними дисциплінами
4 години
Розробка методичних указівок щодо
40 годин
виконання кваліфікаційних (курсових)
робіт (проектів, задач)
Розробка дидактичних матеріалів для
використання технічних засобів
навчання в навчальному процесі:
літературний сценарій для навчального
50 годин на
кінофільму
1 частину
літературний сценарій для навчального
30 годин на
кінофрагмента
1 кінофрагмент
інші дидактичні матеріали
враховуються
фактичні
витрати часу
Розробка (переробка) навчальновраховуються
методичних матеріалів для проведення
фактичні
усіх видів навчальних занять з
витрати часу
використанням електронної
обчислювальної техніки
Розробка матеріалів для проведення
до 30 годин
вступних іспитів з кандидатами, які
на 1 компвступають до вищих військових
лект екзаменавчальних закладів
наційних
матеріалів
Розробка матеріалів для проведення
до 10 годин
іспитів (заліків) із слухачами
на одну
(курсантами, студентами)
навчальну
дисципліну
Розробка матеріалів для проведення
до 10 годин
заліків (тестування) за визначений
на один
змістовний модуль
зміст. модуль
Розробка навчально-наочних посібників
враховуються
(плакатів, схем, стендів, макетів тощо)
фактичні

на одну двогодинну
лабораторну роботу
на одну двогодинну
лабораторну роботу
на один варіант
завдання
на один авторський
аркуш

10 хвилин
демонстрації
5 хвилин демонстрації

не більше 150 годин
на рік

за кожною
навчальною
дисципліною
на 100 годин
навчальної
дисципліни
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витрати часу
враховуються
фактичні
витрати часу
2 години на
1 годину
лекції

26

Удосконалення навчально-матеріальної
бази

27

Підготовка до читання лекції,
включаючи розробку плану

28

Підготовка до проведення семінарів,
практичних занять і групових вправ
(занять)

1 година на
1 годину
занять

29

Підготовка до проведення лабораторних
занять

0,5 години на
1 годину
занять

30

Участь у роботі науково-методичних
комісій, фахових та експертних рад
Міністерства освіти і науки України

31

Участь у науково-методичних
конференціях, зборах, нарадах,
семінарах, міжкафедральних засіданнях
та засіданнях кафедри, предметнометодичних комісій, інструкторськометодичних, показових, відкритих та
пробних заняттях
Участь у засіданнях методичних комісій
вищого військового навчального закладу
(вищого навчального закладу)
Навчання науково-педагогічних
(педагогічних) працівників на курсах
підвищення кваліфікації, стажування
викладачів (військовослужбовців) у
військах (силах)

до 40 годин
кожному
члену комісії
на рік
враховуються
фактичні
витрати часу

32

33

враховуються
фактичні
витрати часу
враховуються
фактичні
витрати часу

на лекції, які
читаються вперше, –
до 3 годин на 1 годину
лекції
на заняття, які
проводяться вперше, –
до 2 годин на 1 годину
занять
на заняття, які
проводяться вперше, –
1 година на 1 годину
занять

