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1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних 

дисциплін здобувачами вищої освіти (курсантами, ад’юнктами) Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (далі –

Положення) забезпечує реалізацію здобувачами вищої освіти права на 

вільний вибір навчальних дисциплін, згідно вимог до Розділу X статті 62 

Закону України “Про вищу освіту” в обсязі, що становить не менш як 25 

відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня 

вищої освіти.  

 

1.2. Це Положення розроблено з урахуванням вимог наказу 

Міністерства оборони України від 09.01.2020 року № 4 “Про затвердження 

Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих 

військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових 

навчальних підрозділах закладів вищої освіти” та концептуальних засад 

Положення про організацію освітнього процесу у Військовому інституті 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (далі – Інститут), яке 

затверджено рішенням вченої ради Інституту від 30.08.2016 р.(протокол № 

20). 

 

1.3. Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти або 

вибіркові навчальні дисципліни — це дисципліни, які вводяться Інститутом, 

а також кафедрами Інституту з метою більш повного задоволення освітніх і 

кваліфікаційних потреб здобувачів вищої освіти, посилення їх 

конкурентоспроможності, затребуваності в Збройних Силах України, 

ефективного використання можливостей Інституту, врахування потреб 

замовника. 

Вибіркові навчальні дисципліни для певного рівня вищої освіти за 

циклом загальної підготовки за можливістю повинні бути уніфікованими для 

всіх спеціальностей.  

Вибіркові навчальні дисципліни за циклом професійної підготовки 

надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями 

(спеціалізаціями), що визначають характер майбутньої службової діяльності, 

сприяють академічній мобільності здобувача вищої освіти та його особистим 

інтересам, дозволяють здійснювати у межах спеціальності формування 

компетентності здобувача вищої освіти відповідно до вимог замовника на 

підготовку.  

 

1.4. Навчальні дисципліни, які формують військово-професійні 

компетентності професійного стандарту військового фахівця Збройних Сил 

України за військово-обліковою спеціальністю (групою військово-облікових 

спеціальностей) не входять до вибіркових компонентів освітньо-професійної 

програми підготовки військового фахівця. 
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1.5. Реалізація вільного вибору здобувачами вищої освіти Інституті 

передбачає варіант – вибір навчальних дисциплін за блоками. Здобувач 

вищої освіти має право обрати блок навчальних дисциплін, які, в свою чергу, 

складаються з вибіркових навчальних дисциплін.  

Вибіркові навчальні дисципліни, рекомендовані для вивчення в 

наступному навчальному році, формуються у загальноінститутський каталог 

вибіркових дисциплін окремо для кожного рівня вищої освіти та 

спеціальності. Каталог розміщується на офіційному веб-сайті Інституту до 

01 грудня поточного навчального року. 

 

1.6. Цим Положенням визначаються процедури:  

формування каталогу вибіркових навчальних дисциплін за блоками та 

доведення його до здобувачів вищої освіти, обрання і організація подальшого 

вивчення здобувачами вищої освіти Інституту вибіркових навчальних 

дисциплін за блоками у межах, передбачених відповідною освітньо-

професійною (освітньо-науковою) програмою та навчальними планами, 

здійснення контролю за результатами навчання за обраними вибірковими 

навчальними дисциплінами. 

 

1.7. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% 

загального обсягу відповідної освітньо-професійної (освітньо-наукової) 

програми, за якою навчається здобувачі вищої освіти на відповідному рівні 

вищої освіти. 

 

1.8. Вивчення вибіркових навчальних дисциплін проводиться:  

на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти – з другого 

навчального року (третього семестру);  

на другому (магістерському) рівні вищої освіти – з першого 

навчального року (першого семестру, при поданні документів про вступ); 

на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти – протягом 

виконання навчального плану освітньої складової. 

 

1.9. Вибіркові навчальні дисципліни надають можливість здобувачу 

вищої освіти: 

побудувати індивідуальну траєкторією навчання; 

ознайомитися з сучасним рівнем наукових досліджень у відповідній 

галузі знань; 

поглибити професійну підготовку в межах обраної спеціальності та 

освітньої програми; 

здобути додаткові результати навчання в межах формування загальних 

та фахових компетентностей. 

 

1.10. При виборі навчальних дисципліни за блоком здобувач вищої 

освіти має забезпечити виконання встановленого річного обсягу навчальних 

кредитів на навчальний рік, який визначено у навчальному плані. 
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Результати вибору здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін 

зазначаються в його індивідуальному навчальному плані наступного 

навчального року відповідно до Положення про індивідуальні плани 

здобувачів вищої освіти Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут. 

 

1.11. Навчальні дисципліни, які внесені до індивідуального 

навчального плану здобувача вищої освіти, є обов'язковими для вивчення. 

 

1.12. З урахуванням особливостей освітньо-професійних програм, які 

реалізуються в Інституті та спрямовані на забезпечення компетентностей і 

результатів навчання, визначених стандартами вищої освіти, професійними 

стандартами та особливостями порядку організації і проведення військового 

(флотського) стажування, навчальної, виробничої, ремонтної, корабельної та 

інших видів практик курсантів вищих військових навчальних закладів, 

здобувачі вищої освіти можуть формувати свою індивідуальну освітню 

траєкторію в межах нормативної складової завдяки наявності освітніх 

компонент «Розробка та захист кваліфікаційної роботи», «Атестація», 

«Навчальна практика (за фахом)» та «Військове стажування» у вибірковому 

блоці циклу професійної підготовки освітньо-професійних програм. Разом з 

тим, вибірковість зазначених освітніх компонент визначається можливістю 

обрання здобувачами місць проходження практики (стажування) та тем 

кваліфікаційних робіт і наукових керівників, але вивчення зазначених 

вибіркових освітніх компонент є обов’язковим для всіх здобувачів вищої 

освіти. 

Крім того, здобувачі вищої освіти можуть обирати мову (англійська, 

німецька) під час вивчення дисципліни “Іноземна мова”. 

 

1.13. Загальне керівництво над впровадженням та реалізацією даного 

Положення покладається на навчальний та науково-організаційний відділи 

Інституту. 

 

2. Організаційно-методичне забезпечення вибіркових навчальних 

дисциплін 

 

2.1. Викладання вибіркових навчальних дисциплін можуть здійснювати 

всі кафедри Інституту за умови наявності відповідного кадрового, наукового, 

навчально-методичного та інформаційного забезпечення, що є свідченням 

спроможності кафедри оперативно задовольнити потреби здобувачів вищої 

освіти для створення індивідуальної освітньої траєкторії навчання за 

обраними спеціальностями. 

 

2.2. Зміст вибіркових навчальних дисциплін повинен враховувати 

вимоги до актуальності, наукоємності, практичної спрямованості та рівня 

вищої освіти. Зміст конкретної вибіркової навчальної дисципліни визначає 
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програма навчальної дисципліни та робоча програми навчальної дисципліни 

(Силабус), за формою, яка наведена у додатку 1. 

 

2.3. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових навчальних 

дисциплін кожного навчального року до 01 жовтня  поточного року подають 

на факультет пропозиції щодо вибору навчальних дисциплін, а саме: список 

вибіркових навчальних дисциплін, які пропонуються для вибору здобувачу 

вищої освіти, робочі програми навчальних дисциплін (Силабуси), протоколи 

засідання кафедри, про прийняте рішення. 

2.4. Обсяг кожної вибіркової навчальної дисципліни становить, як 

правило, не менше 3 кредитів та визначаються відповідними навчальними 

планами. 

Формою підсумкового контролю вибіркових навчальних дисциплін є 

диференційований залік або екзамен. Вибіркові навчальні дисципліни, що 

пропонуються, не рекомендується передбачати курсові роботи. 

 

3. Формування каталогів вибіркових навчальних дисциплін 

 

3.1. Для формування каталогу вибіркових навчальних дисциплін 

відповідної освітньо-професійної програми за спеціальністю та рівня вищої 

освіти на факультеті створюється робоча група, склад якої визначає 

начальник факультету.  

 

3.2. До складу робочих груп мають входити начальники окремих 

кафедр Інституту, начальники кафедр факультету, гаранти освітньо-

професійних програм та представники органів громадського самоврядування 

(Ради сержантів Інституту). 

Головою робочої групи призначається начальник відповідного 

факультету. 

 

3.3. Організація по формуванню каталогу вибіркових навчальних 

дисциплін за блоками відповідної спеціальності та рівня вищої освіти 

покладається на начальників факультетів та начальників (завідувачів) 

відповідних кафедр.  

 

3.4. За зміст та реалізацію вибіркових навчальних дисциплін в 

освітньому процесі несе відповідальність начальник (завідувач) кафедри за 

якою закріплено викладання відповідної навчальної дисципліни. 

 

3.5. Процедура формування каталогів вибіркових навчальних 

дисциплін за блоками має бути відображена в положенні про факультет 

(кафедру). 

 

3.6. Основними критеріями для формування каталогів вибіркових 

навчальних дисциплін за блоками є: 
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затребуваність стейкхолдерами (актуальність дисципліни з позицій 

розвитку відповідної галузі, напрямку наукових досліджень, попиту на 

відповідні компетентності за спеціальністю (спеціалізацією) та майбутніх 

потреб у Збройних Силах України тощо); 

кадрове забезпечення (науковий ступінь, вчене звання, підвищення 

кваліфікації, досвід викладання дисципліни, відгуки здобувачів щодо якості 

викладання); 

навчально-методичне забезпечення (силабус, підручник, навчальні 

посібники, методичні рекомендації тощо); 

інформаційно-дидактичне забезпечення (презентації, відео-матеріали, 

демонстраційні матеріали, зразки тощо); 

матеріально-технічне забезпечення (наявність обладнання, 

програмного забезпечення для проведення лабораторних робіт та інших видів 

навчальних занять); 

рекомендації замовника на підготовку здобувачів вищої освіти, 

науково-педагогічних працівників кафедр, які забезпечують викладання; 

відгуки випускників Інституту щодо відповідності змісту навчального 

плану за спеціальністю потребам при виконанні службової діяльності. 

 

3.7. Каталоги вибіркових навчальних дисциплін за блоками, 

поділяються на: 

Каталог (Б) вибіркових навчальних дисциплін першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти; 

Каталог (М) вибіркових навчальних дисциплін другого 

(магістерського) рівні вищої освіти; 

Каталог (ДФ) вибіркових навчальних дисциплін третього (освітньо-

наукового) рівні вищої освіти. 

 

3.8. Кожен каталог вибіркових навчальних дисциплін є 

систематизованим анотованим переліком вибіркових навчальних дисциплін 

за спеціальністю певного рівня вищої освіти, які сформовані у вибіркові 

блоки.  

 

3.9. На підставі аналізу зазначеної вище інформації робочі групи 

факультетів формують каталоги вибіркових навчальних дисциплін 

відповідної освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівня вищої освіти. До каталогів вибіркових 

навчальних дисциплін додаються робочі програми навчальних дисциплін 

(Силабуси).  

Каталоги вибіркових навчальних дисциплін відповідних ОПП та рівнів 

вищої освіти ухвалюються вченою радою факультету. 

 

3.10. Формування каталогу вибіркових навчальних дисциплін 

відповідної освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти, здійснює робоча група, яку очолює заступник начальника 
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інституту з наукової роботи. Склад робочої групи визначає заступник 

начальника інституту з наукової роботи. 

Каталоги вибіркових навчальних дисциплін відповідної освітньо-

наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

ухвалюються вченою радою Інституту. 

 

3.11. Формування каталогу вибіркових навчальних дисциплін 

здійснюється під час розробки відповідного навчального плану. 

3.12. Начальники факультетів чи начальники (завідувачі) кафедр 

можуть вносити зміни до зазначеного у навчальному плані переліку 

вибіркових дисциплін з огляду на особливості спеціальності (спеціалізації), 

за якою здійснюється підготовка військових фахівців, нових стандартів 

вищої освіти, вимог професійних стандартів офіцера тактичного рівня тощо. 

 

3.13. Форма каталогу вибіркових навчальних дисциплін відповідної 

освітньо-професійних (освітньо-наукової) програми за спеціальністю та рівня 

вищої освіти наведена у додатку 2-4. 

 

3.14. До 25 листопада поточного року сформовані каталоги вибіркових 

навчальних дисциплін після розгляду Вченими радами Інституту 

(факультету) надаються робочими групами до навчального та науково-

організаційного відділу Інституту для формування загальноінститутського 

каталогу вибіркових дисциплін та розміщення його на сайти Інституту.  

 

3.15. Начальники відповідних кафедр, що пропонують вибіркові 

навчальні дисципліни, забезпечують навчально-методичними, 

інформаційними та іншими матеріалами необхідних для вивчення 

здобувачами вищої освіти вибіркових навчальних дисциплін. 

 

3.16. Затверджені переліки вибіркових дисциплін розміщуються для 

ознайомлення здобувачів вищої освіти на інформаційних стендах факультету 

та кафедр із зазначенням короткого опису змісту дисциплін, обсягу в 

кредитах ЄКТС та семестру викладання 

 

3.17. Навчальний та науково-організаційний відділ Інституту здійснює 

перевірку наявного кадрового забезпечення, навчально-методичного та 

інформаційного забезпечення вибіркових навчальних дисциплін та до 

01 грудня поточного року розміщують загальноінститутський каталог 

вибіркових дисциплін на сайти Інституту. 

 

4. Здійснення здобувачем вищої освіти вибору навчальних 

дисциплін 

 

4.1. Для формування контингенту здобувачів вищої освіти для 

вивчення вибіркових навчальних дисциплін у наступному навчальному році, 
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факультети спільно с кафедрами Інституту організовують ознайомлення 

здобувачів вищої освіти з переліком вибіркових навчальних дисциплін, 

викладання яких вони забезпечують, їхніми анотаціями та сприяють 

здобувачам вищої освіти в одержанні в повному обсязі інформації про 

вибіркові навчальні дисципліни.  

Організаційні заходи по доведенню каталогів вибіркових навчальних 

дисциплін до здобувачів вищої освіти покладається на заступника 

начальника факультету з навчальної та наукової роботи – начальника 

навчальної частини. 

 

4.2. Для отримання більш детальної інформації здобувачі вищої освіти 

мають право ознайомитись з програмами навчальних дисциплін та робочими 

програмами навчальних дисциплін (Силабусами), а також навчальними 

планами підготовки фахівців з інших спеціальностей.  

Кафедри можуть організовувати презентації вибіркових навчальних 

дисциплін або проводити оглядові лекцій для здобувачів вищої освіти з 

(навчальних дисциплін вибіркового блоку). 

 

4.3. Здобувачі вищої освіти (курсанти) реалізовують своє право вибору 

навчальних дисциплін, як правило у січні-лютому поточного навчального 

року, який передує навчальному року, в якому передбачене їх вивчення. 

Здобувачі вищої освіти за заочною формою навчання реалізовують своє 

право вибору навчальних дисциплін під час проведення заліково-

екзаменаційної сесії у другому семестру начального року. 

Здобувачі вищої освіти ад’юнкти реалізовують своє право вибору 

протягом двох місяців з дня зарахування.  

 

4.4. Терміни проведення процедури ознайомлення та вибору 

здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін визначаються із 

необхідності своєчасного планування та організації освітнього процесу 

(формування контингенту здобувачами вищої освіти у навчальні групи і 

потоки для планування навчального навантаження науково-педагогічних 

працівників), його методичного і кадрового забезпечення та складання 

розкладу навчальних занять. 

 

4.5. Після погодження вибіркових навчальних дисциплін з кафедрами 

Інституту та куратором навчальних груп, здобувачі вищої освіти (курсанти) 

здійснюють свій вибір навчальних дисциплін шляхом подачі рапорту на ім’я 

начальника факультету до 01 березня поточного навчального року.  

Форма рапорту наведена у додатку 5. Рапорти здобувачів вищої освіти 

зберігаються на факультеті протягом усього терміну навчання здобувачів 

вищої освіти. 

Форма рапорту здобувачів вищої освіти (ад’юнктів) наведена у додатку 

6. Рапорти зберігаються на відповідної кафедрі протягом усього терміну 

навчання здобувачів вищої освіти.  
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4.6. Начальники факультетів організовують формування навчальних 

групи у відповідності до вибіркових навчальних дисциплін за блоками з 

урахуванням максимальної та мінімальної кількості здобувачів вищої освіти, 

які можуть одночасно вивчати вибірковий блок за даною спеціальністю 

(спеціалізацією).  

 

4.7. Мінімальна необхідна чисельність здобувачів вищої освіти 

бакалаврів у навчальній групі з вивчення вибіркових начальних дисциплін 

повинна складати не менше 25 осіб; магістрів – 12 осіб. 

 

4.8. До 01 червня поточного року інформацію щодо сформованих 

навчальних групи у відповідності до вибіркових навчальних дисциплін за 

блоками факультети надають до навчального відділу Інституту для складання 

розкладу навчальних занять на наступний навчальний рік за формою, яка 

наведена у додатку 7. 

 

4.9. Здобувачі вищої освіти, які із поважної причин не змогли 

визначитися вчасно, звертаються до начальника факультету із рапортом на 

вивчення обраних ним навчальних дисциплін.  

Здобувачі вищої освіти, які, знехтували своїм правом вибору, будуть 

записані на вивчення тих вибіркових навчальних дисциплін, які вважаються 

базовими для його спеціальності, або з міркувань оптимізації навчальних 

груп і потоків. 

 

4.10. Зміна здобувачами вищої освіти з об’єктивних причин свого 

вибору після його затвердження можлива лише за дозволом начальника 

інституту. Не допускається зміна обраних навчальних дисциплін (навчальних 

дисциплін вибіркового блоку) після початку навчального семестру, в якому 

вони викладаються. 

 

4.11. Відомості про навчальні дисципліни вибіркового блоку, що 

будуть вивчатися за вибором здобувачів вищої освіти, вносяться до 

індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти і є обов'язковими 

для вивчення. 

 

4.12. Відмова здобувачів вищої освіти виконувати сформований таким 

чином індивідуальний навчальний план є грубим порушенням Положення 

про організацію освітнього процесу у Військовому інституті телекомунікацій 

та інформатизації імені Героїв Крут, що тягне за собою академічну 

заборгованість. 

 

5. Організація вивчення здобувачами вищої освіти вибіркових 

навчальних дисциплін 
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5.1. Інститут несе відповідальність за якість викладання і належне 

методичне забезпечення навчальних дисциплін, які обрані здобувачами 

вищої освіти. 

 

5.2. Розклад занять формується навчальним відділом з урахуванням 

необхідності забезпечення права здобувачів вищої освіти на вивчення 

вибіркових навчальних дисциплін, реальної чисельності здобувачів вищої 

освіти у лекційних потоках і навчальних групах. 

 

5.3. Розклад навчальних занять доводяться до відома науково- 

педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти не пізніше ніж за 10 днів 

до початку кожного семестру, а розклад екзаменаційної сесії – за місяць до її 

початку. 

 

5.4. Після завершення навчального року, здобувачі вищої освіти до 30 

серпня поточного року подають на факультет індивідуальні навчальні плани 

для перевірки фактичного виконання плану і прийняття рішення щодо 

подальшого навчання здобувачі вищої освіти.   

 

5.5. Визнання результатів навчання при поновленні (переведенні), 

допуску до занять після завершення академічної відпустки або у випадку 

навчання за скороченим терміном навчання, за рапортом здобувача вищої 

освіти, здійснюється перерахування результатів навчання вибіркових 

дисциплін згідно Положення про організацію освітнього процесу у 

Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.  

 

5.6. Організація і контроль проведення навчальних занять з вибіркових 

навчальних дисциплін здійснюється згідно вимог Положення про 

організацію освітнього процесу у Військовому інституті телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут.  

 

6. Прикінцеві положення 

 

6.1 Положення затверджується вченою радою Інституту і вводиться в 

дію наказом начальника інституту 

 

6.2. Контроль за дотриманням вимог Положення покладається на 

начальників факультетів, начальників (завідувачів) кафедр, навчальний та 

науково-організаційний відділи Інституту 

 

6.3. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться та 

затверджуються вченою радою Інституту у тому ж порядку, що й саме 

Положення. 
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Додаток 1 
 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"Назва навчальної дисципліни" 

 

Спеціальність: шифр, назва спеціальності 

Галузь знань: шифр, назва галузі знань 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) / Другий (магістерський) /  

Третій (освітньо-науковий) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового / обов’язкового  компонента 

циклу загальної / професійної підготовки 

Курс Х (третій) 

Семестр Х (другий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

Х кредитів / ХХХ годин 

Мова викладання Українська / Англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Вказується предмет навчання  (співзвучно з предметом навчання в 

робочій програмі навчальної дисципліни) 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Вказується мета навчальної дисципліни (співзвучно з метою в 

робочій програмі навчальної дисципліни) 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вказуються програмні результати навчання, які курсант/ад’юнкт 

набуде після вивчення навчальної дисципліни (співзвучно з 

результатами навчання в робочій програмі навчальної дисципліни) 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Вказуються програмні компетентності, які курсант/ад’юнкт 

набуде після вивчення навчальної дисципліни (співзвучно з 

результатами навчання в робочій програмі навчальної дисципліни) 

 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: надається перелік змістовних модулів 

і тем всієї навчальної дисципліни  
 

Види занять: лекції, групові, семінарські, практичні, лабораторні 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   

Форми навчання: очна, заочна 

 
 
 

 
 

Пререквізити Вказуються перелік дисциплін, або знань та умінь, володіння якими 

необхідні курсанту/ад’юнкту (вимоги до рівня підготовки) для 

успішного засвоєння навчальної дисципліни 
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Пореквізити Вказуються навчальні дисципліни, де будуть використовуватись 

знання отримані під час вивчення даної навчальної дисципліни / або в 

іншому випадку, знання з даної навчальної дисципліни  можуть бути 

використані під час написання атестаційної роботи 

Рейтингова система 

оцінювання (РСО) з 

навчальної дисципліни 

 

Рейтингова система 

оцінювання (РСО) з 

курсової роботи 

(проєкту) 

 

Дотримання академічної 

доброчесності 

 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. 

2. 

 

Репозитарій ВІТІ: 

1. . 

2. 
 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

екзамен / диференційований залік 

Кафедра назва кафедри 

Факультет назва факультету 

Викладач(і) ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ТА ПО БАТЬКОВІ  

Посада:  

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: контактний телефон  (044) ХХХ-ХХ-ХХ 

E-mail: корпоративна електронна пошта 

Робоче місце: ХХХ* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс та 

розміщений в Google Classroom або Moodle 

 

 

Начальник кафедри      ПІБ начальника кафедри  

 

Розробник       ПІБ викладача  
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Додаток 2 

Приклад 
 

Факультет інформаційних технологій 
 

 

 

КАТАЛОГ 

вибіркових навчальних дисциплін  

за освітньо-професійною програмою Комп’ютерні науки 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

 

Ступень вищої освіти бакалавр 

Галузі знань 12 Інформаційні технології 

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки 

Спеціалізація Математичне, інформаційне і 

програмне забезпечення військових 

інформаційних систем  

 

Код н/д Найменування навчальної дисципліни  
Кількість 

кредитів 

Семе

стр 

Форма  

контролю 
 

1 2 3  4 
Вибірковий блок 1 

ВК.1.1     

ВК.1.2     

ВК.1.3     
Вибірковий блок 2 

ВК.2.1     

ВК.2.2     

ВК.2.3     

Обсяг вибіркових навчальних дисциплін  

Загальний обсяг ОПП 240 

 

Додатки: робочі програми навчальних дисциплін (Силабуси), протокол рішення вченої 

ради факультету. 

 

Ухвалено вченою радою  

факультету інформаційних технологій 

протокол  від “      ”            20      року   №.__  

  

 ЗАТВЕРДЖУЮ  

Начальник факультету 

______________________________ 

“ _____ ”     ___________  20    р. 
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Додаток 3 

Приклад 

 

Факультет інформаційних технологій 
 

 

 

КАТАЛОГ 

вибіркових навчальних дисциплін  

за освітньо-професійною програмою Комп’ютерні науки 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

 

 

Ступень вищої освіти магістр 

Галузі знань 12 Інформаційні технології 

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки 

Спеціалізація Математичне, інформаційне і 

програмне забезпечення військових 

інформаційних систем  

 

Код н/д Найменування навчальної дисципліни  
Кількість 

кредитів 

Семе

стр 

Форма  

контролю 
 

1 2 3  4 
Вибірковий блок 1 

ВК.1.1     

ВК.1.2     

ВК.1.3     
Вибірковий блок 2 

ВК.2.1     

ВК.2.2     

ВК.2.3     

Обсяг вибіркових навчальних дисциплін  

Загальний обсяг ОПП  

 

Додатки: робочі програми навчальних дисциплін (Силабуси), протокол рішення вченої 

ради факультету. 

Ухвалено вченою радою 

факультету інформаційних технологій  

протокол  від “      ”            20      року   № __  

 ЗАТВЕРДЖУЮ  

Начальник факультету 

…………………………………….. 

“ _____ ”     ___________  20    р. 
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Додаток 4 

Приклад 

 

 

 

КАТАЛОГ 

вибіркових навчальних дисциплін  

за освітньо-професійною програмою Комп’ютерні науки 

третього (освітньо-наукового) рівень вищої освіти 

 

 

Код н/д Найменування навчальної дисципліни  
Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 
 

1 2 3 4 

Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології 
Вибірковий блок 1 

    

    

    

    

    
Вибірковий блок 2 

    

    

    

    

    

Обсяг вибіркових компонент за вибором ад’юнкта 20 

Загальний обсяг ОНП 60 

Спеціальність 255 Озброєння та військова техніка 
Вибірковий блок 1 

    

    

    

    

    
Вибірковий блок 2 

    

    

    

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Заступник начальника інституту з 

наукової роботи 

______________________________ 

“ _____ ”     ___________  20    р. 
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Обсяг вибіркових компонент за вибором ад’юнкта 20 

Загальний обсяг ОНП 60 

 

Додатки: робочі програми навчальних дисциплін (Силабуси), анотації навчальних 

дисциплін, протокол рішення засідань кафедри. 

 

Ухвалено на засіданні кафедри  

…………………………………… 

протокол від  “       20      року № ___  
 

Начальник кафедри  

полковник     

    

“      ”                       20      року 
 

Ухвалено на засіданні кафедри  

……………………………….. 

протокол від  “      20      року № ___  
 

Начальник кафедри  

полковник     

    

“      ”                       20      року 
 

 

Начальник науково-організаційного відділу 

підполковник     

“      ”                       20      року 
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Додаток 5 

ЗРАЗОК 

Рапорту курсанта на включення до індивідуального навчального плану 

навчальних дисциплін вільного вибору 

 

 Начальнику факультету 

 

 

 

РАПОРТ 

 

 

Прошу включити в мій індивідуальний навчальний план на 20…-20… 

навчальний рік навчальні дисципліни вибіркового блоку 1 або 2, які 

визначені у навчальному плану за спеціальністю 126 Інформаційні системи 

та технології. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 Курсант 000 навчальної групи 

 

рядовий                       Петро  БОЙКО 

“___”    _____________ 20  __  р 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник начальника факультету з 

навчальної та наукової роботи 

підполковник          Юрій  ПЕТРЕНКО 

“___”   ______________ 20  __  року 

ПОГОДЖЕНО 

Куратор 000 навчальної групи 

майор                    Петро  ДУДКА 

“___”    __________ 20  __  року  
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Додаток 6 

ЗРАЗОК 

Рапорту ад’юнкта на включення до індивідуального навчального плану 

навчальних дисциплін вільного вибору 

 

 Заступнику начальника інституту з 

наукової роботи 

 

 

 

РАПОРТ 

 

 

Прошу включити в мій індивідуальний навчальний план на 20…-20… 

навчальний рік навчальні дисципліни вибіркового блоку 1 або 2, які 

визначені у навчальному плану за спеціальністю 126 Інформаційні системи 

та технології. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 Ад’юнкт  

 

капітан                 Петро  БОЙКО 

“___”    _____________ 20  __  р 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Науковий керівник 

 

підполковник          Юрій  ПЕТРЕНКО 

“___”   ______________ 20  __  року 

ПОГОДЖЕНО 

Начальник кафедри  

 

полковник          Петро  ДІДЕНКО 

“___”    __________ 20  __  року  
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Додаток 7 
 

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ  

 

 

Факультет                           Інформаційних технологій 

 

Спеціальність                     122  Комп'ютерні науки 

 

Ступінь вищої освіти                         бакалавр 

 

Курс навчання     2 курс                                                    Навчальна група     283 

 

20__ - 20__ навчальний рік 

 

ВІДОМІСТЬ  

ПРО ЗАКРИПЛЕННЯ БЛОКІВ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

№ 

з/п 

Прізвище та ініціали 

 курсанта (курсанта заочної форми навчання) 

Блоки вибіркових навчальних 

дисциплін 

Примітка 

вибірковий 

блок 1 

вибірковий 

блок 2 

1 2 3 4 5 

1. ПЕТРЕНКО  П.Л.  вб 2  

2. РЕМАРЕНКО  Р. К. вб 1   

3. ВДОВЕНКО  А Т.  вб 1  

4.     

 

 

Начальник факультету 

______________________________________________________ 
                                                                 (підпис)                   (прізвище та ініціали) 

“___”    __________ 20  __  року 

 

 


