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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Цей збірник розроблений як складова системи управління якістю вищої
освіти і встановлює єдині вимоги до змісту, оформлення та порядок затвердження
основних форм організаційних та навчально-методичних документів Державного
університету телекомунікацій.
Форми ведення документації розроблено відповідно до Закону України «Про
вищу освіту» від 01.07.2014р. №1556–VII, постанов Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності закладів освіти», від 30 листопада 2011 р. N 1242 «Про
затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої
влади» (зі змінами та доповненнями), Статутом, Положенням про організацію
освітнього процесу у Державному університеті телекомунікацій (далі –
Університет) та іншими нормативними документами.
Вимоги цього збірника є обов'язковими для навчально-наукових інститутів
(факультетів), кафедр університету.
ОСНОВНІ ВИМОГИ ТА ПОЯСНЕННЯ ЩОДО РОЗРОБКИ ФОРМ
ДОКУМЕНТІВ
Форма 1. Освітні програми Профіль освітньої програми (Degree Programme
Profile) – це короткий (2-4 стор.) документ, що стандартизовано представляє
інформацію про освітню програму. Він дозволяє визначити освітню програму на
європейському академічному рівні або відповідному науковому спрямуванні, чим
полегшує її розуміння усіма основними учасниками процесу підготовки фахівців:
студентами, працедавцями, науковцями, викладачами, випускниками, керівниками
вищих навчальних закладів, агенціями забезпечення якості, органами ліцензування
та акредитації тощо.
На підставі освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми
певної спеціальності розробляється навчальний план, який визначає перелік та
обсяги навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін,
форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу,
форми поточного і підсумкового контролю.
Профіль програми визначає: предметну галузь, до якої належить певна
освітня програма, її рівень (перший (бакалаврський) або другий (магістерський) та
специфічні особливості програми, якими вона відрізняється від інших подібних
програм.
Профіль програми призначений для використання:
- працівниками вищих навчальних закладів;
- фахівцями із визнання документів про освіту;
- абітурієнтами та студентів для кращої орієнтації щодо вибору
спеціальностей та оволодіння компетентностями;
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- роботодавцями для отримання інформації щодо академічного та
професійного профілю випускників;
- вищими навчальними закладами, які розбудовують партнерські програми;
- акредитаційними інституціями.
Згідно із Європейськими рекомендаціями структура профілю програми має
бути викладена в наступному порядку:
а) загальна інформація (титул програми);
б) мета освітньої програми;
в) характеристика програми;
г) орієнтація на майбутнє працевлаштування та подальше навчання;
д) стиль викладання;
е) програмні компетентності (Програмні компетентності - найважливіші
компетентності, що визначають фахову специфіку програми та включаються до
профілю програми. Передбачається, що програмні компетентності однакових
освітніх програм у різних університетах мають бути подібними чи порівнюваними
між собою) ;
є) програмні результати навчання (Програмні результати навчання узгоджений перелік із 15-20 визначень, які пояснюють, що студент повинен знати,
розуміти та бути здатний виконувати після успішного завершення освітньої
програми).
Детальніший опис змісту профілю програми представлений за його
окремими розділами:
а) Загальна інформація (титул програми)
Титул програми містить такі реквізити:
1. Повна назва кваліфікації мовою оригіналу. Доцільно назвати кваліфікацію
англійською мовою (бажано - офіційний переклад). Треба переконатися у
відповідності назви кваліфікації у дипломі, додатку до диплому, в акредитацiйному
сертифікаті.
2. Офіційна назва програми.
3. Тип диплому та обсяг програми. Приклади типів диплому – одиничний,
подвійний, спільний. Обсяг вказується в кредитах ЄКТС та в кількості років
навчання.
4. Навчальний заклад. Офіційна назва навчального закладу, який присуджує
кваліфікацію. У випадку спільних дипломів вказуються усі навчальні заклади
(назва, країна, виш-координатор).
5. Акредитаційна організація. Вказується назва організації , яка надала
акредитацію програмі, та країна, де розміщується ця організація.
6. Період акредитації. Вказується рік акредитації чи інституційної перевірки.
7. Цикл/рівень. Вказується цикли/рівні програми згідно з вимогами трьох
рамок кваліфікацій: FQ-EHEA, EQF-LLL та національної.
б) Мета освітньої програми
Коротке (1-2 речення) визначення мети освітньої програми, коротке резюме.
в) Характеристика програми
1. Предметна галузь (галузь знань). Якщо програма є мульті- чи
міждисциплінарною, то вказується перелік її основних компонентів та обсяг
кожного компонента у відсотках від загального обсягу програми.
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2. Основний фокус програми та спеціалізації. Наприклад: загальна освіта за
предметною галуззю, спеціалізації на вищих рівнях.
3. Орієнтація програми. Наприклад: академічна, професійна, дослідницька,
прикладна тощо.
4. Особливості та відмінності. Вказуються особливості програми, які
відрізняють її від інших програм (необхідність практики, стажування за кордоном,
іноземна мова викладання тощо).
г) Орієнтація на майбутнє працевлаштування та подальше навчання
1. Орієнтація на майбутнє працевлаштування. Коротко вказують основні
посади, місця роботи, професійні можливості, доступ до професійної або державної
акредитації, сертифікації тощо. У випадку регульованих професій вказується
відповідний титул/назва/звання та права, із ним пов’язанні. Бажані посилання на
відповідну правову базу.
2. Подальше навчання. Вказуються усі можливості для продовження
навчання на вищому рівні.
д) Стиль викладання
1. Підходи до викладання та навчання. Коротко (до трьох рядків) описуються
основні підходи, методи та технології, які використовуються в програмі.
Наприклад: студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване
навчання, навчання через лабораторну практику тощо.
2. Методи оцінювання. Наприклад: усні та письмові екзамени, практика, есе,
презентації, проектна робота тощо.
е) Програмні компетентності
В даному розділі рекомендується вказувати від 8 до 15 компетентностей
загалом. Бажано навести коментар до кожної із компетентностей. Можлива
додаткова внутрішня класифікація компетентностей (особливо спеціальних
залежно від спеціалізації).
Необхідно пам’ятати, що набір компетентностей повинен відповідати
визначеному рівню освітньої програми (перший чи другий цикли FQ-EHEA,
шостий чи сьомий рівень Національної рамки кваліфікацій), можна використати
Дублінські дескриптори.
Компетентності варто описувати за видами: загальні (універсальні, ключові)
та спеціальні (фахові). Для окремих навчальних програм, особливо у випадку
регульованих професій, поділ компетентностей на види не застосовується. Тоді це
необхідно зазначити в описі програми.
1. Загальні компетентності. Подається перелік загальних компетентностей
(рекомендується обирати із списку проекту Тюнінг - п.5.8.). Доцільно не просто
переписувати їх, а подати в розширенному вигляді із необхідними коментарямидоповненнями.
2.
Спеціальні
компетентності.
Подається
перелік
спеціальних
компетентностей. При цьому доцільно використовувати загальноприйняті
напрацювання (проект Тюнінг, матеріали QAA тощо). Це значно полегшить
міжнародне позиціонування освітньої програми.
є) Програмні результати навчання
Наводиться перелік основних результатів навчання за даною програмою
(рекомендована кількість – від 15 до 20). При формуванні програмних результатів
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навчання рекомендується враховувати міжнародні зразки (формулювання),
наприклад, розроблені в проекті Тюнінг1. Набір програмних результатів навчання
має бути однаковим для усіх студентів освітньої програми. Програмні результати
навчання можуть бути представлені у вигляді набору обов’язкових результатів
навчання, які визначаються в державних стандартах вищої освіти.
Під час розроблення програмних результатів навчання варто враховувати:
- результати навчання характеризують те, що студент повинен
продемонструвати після успішного завершення освітньої програми (демонстрація
знань, умінь, здатності виконувати тощо);
- повний набір програмних результатів навчання виражає характерні
особливості даної програми; якщо серед них є результати, характерні також і для
інших програм, їх доцільно виділити окремо;
- обов’язково враховувати загальновизнані на міжнародному рівні опорні
точки;
- рекомендації міжнародних агенцій забезпечення якості.
Формулювання програмних результатів навчання потребує наявності
спеціальних навичок і може бути успішно здійснене лише командою викладачів.
Необхідне вироблення чітких критеріїв оцінювання сформульованого результату.
Визначені результати навчання повинні бути:
1. Конкретними – забезпечувати достатній рівень деталізації, написаними
зрозумілою мовою.
2. Предметними – сформульованими нейтрально, уникаючи зайвої амбітності
та суб’єктивності.
3. Досяжними – реалістичними з погляду часу та ресурсів, необхідних для їх
досягнення.
4. Корисними – повинні сприйматися як такі, що відповідають рівню вищої
освіти та вимогам/очікуванням громадського суспільства.
5. Відповідними – відповідати кваліфікаційним вимогам.
6. Мати характер стандартів – визначити стандартні вимоги, яким мають
відповідати результати навчання.
Особливо важливою є мова формулювання програмних результатів
навчання. Зазвичай формулювання повинне містити 5 основних елементів:
▪ Активна вербальна форма (випускник: продемонстрував здатність, може
продемонструвати знання, демонструє спроможність).
▪ Зазначення типу результату навчання (знання, навички, інші
компетентності).
▪ Тематична область результату навчання: спеціальні чи загальні, предметна
область, особливі навички тощо.
▪ Очікуваний стандарт або рівень, якого планується досягти у результаті
навчання.
▪ Масштаб та контекст результату навчання.
Результати навчання повинні також відображати відповідний їм тип
навчальної діяльності. Тобто повинно бути відображено, чи результат навчання
1

Ключевые ориентиры для разработки и реализации образовательных програм в предметной области
«Образование» / Под ред.: И. Дюкарева, Е. Караваевой,, Е. Ковтун. - Більбао, Університет Деусто, 2013. – 81 с.
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стосується засвоєння знань, чи розуміння, чи механічних навичок, чи професійного
становища. Назва результату навчання містить також інформацію про очікуваний
рівень вивчення: ширину, глибину, складність.
Наприклад, маємо програмний результат навчання (Див. приклад 1):
Студент продемонстрував знання європейської та світової хронології,
особливо починаючи із 1500 року, та є здатним описати і синтетичних термінах
основні підходи до вивчення європейських імперій та світової історії.
Розкладемо цей результат навчання за елементами:
- Активна вербальна форма – продемонстрував.
- Тип результату навчання – знання.
- Тематична область результату навчання – європейська та світова
хронологія, особливо починаючи із 1500 року.
- Очікуваний стандарт – у синтетичних термінах.
- Маштаб та контекст – основні підходи до вивчення європейських імперій та
світової історії.
Наведений приклад ілюструє вдало сконструйований програмний результат
навчання.
Методологія побудови освітніх програм
Згідно з методикою проекту CoRe 22 пропонується 10 кроків побудування
освітніх програм:
1. Визначити потребу та потенціал
▪ проконсультуватися з зацікавленими сторонами (потенційними студентами,
науковцями, потенційними роботодавцями) для перевірки потреби в даній
програмі.
▪ вирішити, чи запропонована програма відповідає встановленим або новим
професійним вимогам.
2. Визначити Профіль та ключові компетентності
▪ визначити основні дисципліни/предметні області, що формують основу
освітньої програми.
▪ визначити орієнтацію та вказати тип програми: загальна чи спеціалізована;
▪ визначити та описати потенційні галузі та сектори, де випускники зможуть
знайти місце роботи;
▪ визначити та описати внесок програми для розвитку особистого та
громадянського рівня культури;
▪ визначити програмні компетентності, розподіливши їх на загальні та
спеціальні компетентності, найбільш відповідні для запропонованої програми;
▪ сформулювати ключові загальні та спеціальні компетентності детальніше з
використанням запропонованих рекомендацій .
3. Сформулювати програмні результати навчання
▪ сформулювати програмні результати навчання (15-20 результатів)
відповідно до програмних компетентностей.
4. Вирішити питання щодо модуляризації освітньої програми

2
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▪ вирішити, чи кожний компонент програми повинен мати кратний
кредитний вимір (наприклад, 5-10-15, або 3-6-9), чи інший вимір, що відповідає
реальному навчальному навантаженню;
▪ призначити кредити ЄКТС кожному компоненту освітньої програми за
умови, що одному семестру відповідає 30 ЄКТС кредитів, а звичайному
навчальному року – 60 ЄКТС кредитів, 1 ЄКТС кредит відповідає 30 годинам
навчального навантаження студента.
5. Визначити компетентності та сформулювати результати навчання для
кожного модуля
▪ вибрати загальні та спеціальні компетентності, які слід сформувати та
покращити в кожному модулі на основі програмних компетентностей;
▪ сформулювати результати навчання для кожної компетентності, які слід
розвинути в даній структурній одиниці освітньої програми.
6. Визначити підходи до викладання, навчання та оцінювання
▪ погодити спосіб якнайкращого розвитку та оцінювання компетентностей та
досягнення бажаних результатів навчання;
▪ передбачити різноманітні підходи до навчання, викладання та оцінювання.
7. Перевірити, чи охоплені ключові (загальні) та предметноспеціалізовані компетентності
▪
перевірити
розвиток
ключових
(загальних)
та
спеціальних
компетентностей;
▪ перевірити, чи всі програмні ключові (загальні) та спеціальні
компетентності покриваються модулями/одиницями курсу.
8. Описати програму та її структурні одиниці
▪ підготувати опис програми та описи її структурних одиниць на основі
профілю програми, програмних компетентностей, програмних результатів
навчання, розподілу кредитів, визначених підходів до навчання та оцінювання.
9. Перевірити баланс та реалізованість
▪ перевірити, чи завершена програма збалансована, тобто чи прикладені
зусилля вартують компетентностей, яких має бути досягнуто;
▪ перевірити, чи кредити присвоєні раціонально, чи студенти здатні
завершити окремі дисципліни та всю освітню програму, вклавшись у визначений
час.
10. Реалізація, моніторинг та удосконалення
▪ реалізувати освітню програму та її компоненти відповідно до чіткої
структури та прозорого плану впровадження;
▪ виконувати моніторинг програми та її компонентів, опитуючи студентів та
працівників для оцінювання викладання, навчання та оцінювання, а також вихідної
інформації відповідно до показника успішності, рекомендовано використовувати
контрольний перелік запитань Tuning для оцінювання навчального плану;
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▪ використовувати системи зворотного та прямого зв’язку для аналізу
результатів оцінювання та очікуваних розробок у предметній області з
врахуванням потреб суспільства та наукового середовища;
▪ використовувати отриману інформацію для удосконалення програми
загалом та її компонентів.
Компетентності та результати навчання Ключовими поняттями нової
методології формування освітніх програм (та й нової парадигми
студентоцентрованого навчання загалом) є компетентності та результати
навчання.
За визначенням проекту Тюнінг:
Результати навчання – формулювання того, що, як очікується, повинен
знати, розуміти, бути здатним продемонструвати студент після завершення
навчання. Можуть стосуватися окремого модуля курсу або періоду навчання
(програми першого чи другого рівнів). Результати навчання визначають вимоги до
присудження кредиту.
Результати навчання формулюють викладачі – результати відображають
очікування викладачів щодо результатів їхньої навчальної діяльності.
Методологія Тюнінга полягає в тому, що результати навчання
формулюється в термінах компетентностей. За визначенням проекту Тюнінг:
Компетентності являють собою динамічне поєднання знань, розумінь,
навичок, умінь та здатностей. Розвиток компетентностей є метою навчальних
програм. Компетентності формуються в різних навчальних дисциплінах і
оцінюються на різних етапах.
Базовою термінологією для формулювання результатів навчання та
компетентностей в Україні є термінологія дескрипторів Національної рамки
кваліфікацій (НРК).
Національна рамка кваліфікацій визначає наступний опис шостого
кваліфікаційного рівня - рівня бакалавр:
Рівень
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Знання

Уміння

Комунікація

Автономність і
відповідальність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі
професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та
методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

1. Концептуальні
знання, набуті у
процесі навчання та
професійної
діяльності,
включаючи певні
знання сучасних
досягнень;
2. Критичне
осмислення
основних теорій,

Розв’язання складних
непередбачуваних
задач і проблем у
спеціалізованих сферах
професійної діяльності
та/або навчання, що
передбачає збирання та
інтерпретацію
інформації (даних),
вибір методів та
інструментальних
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1. Донесення до
фахівців і
нефахівців
інформації, ідей,
проблем, рішень
та власного
досвіду в галузі
професійної
діяльності;
2. Здатність
ефективно

1. Управління
комплексними діями
або проектами,
відповідальність за
прийняття рішень у
непередбачуваних
умовах;
2. Відповідальність за
професійний розвиток
окремих осіб та/або
груп осіб;

принципів, методів і засобів, застосування
понять у навчанні та інноваційних підходів
професійній
діяльності

формувати
комунікаційну
стратегію

3. Здатність до
подальшого навчання з
високим рівнем
автономності

Опис сьомого кваліфікаційного рівня - рівня магістр в НРК наступний:
Рівень

Знання

Уміння

Автономність і
відповідальність

Комунікація

7 Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та
характеризується невизначеністю умов і вимог
1.
Спеціалізовані
концептуальні
знання,
набуті у процесі навчання
та/або
професійної
діяльності
на
рівні
новітніх досягнень, які є
основою
для
оригінального мислення
та
інноваційної
діяльності, зокрема в
контексті дослідницької
роботи
2. Критичне осмислення
проблем
у
навчанні
та/або
професійній
діяльності та на межі
предметних галузей

1.
Розв’язання
складних
задач
і
проблем, що потребує
оновлення
та
інтеграції знань, часто
в
умовах
неповної/недостатньої
інформації
та
суперечливих вимог 2.
Провадження
дослідницької та/або
інноваційної
діяльності

1.
Зрозуміле
і
недвозначне
донесення власних
висновків, а також
знань та пояснень,
що
їх
обґрунтовують, до
фахівців
і
нефахівців, зокрема
до
осіб,
які
навчаються
2.
Використання
іноземних мов у
професійній
діяльності

1. Прийняття рішень у
складних
і
непередбачуваних
умовах, що потребує
застосування
нових
підходів
та
прогнозування
2. Відповідальність за
розвиток професійного
знання і практик, оцінку
стратегічного розвитку
команди
3.
Здатність
до
подальшого навчання,
яке значною мірою є
автономним
та
самостійним

Тюнінг визначає основну відмінність між результатами навчання та
компетентності в тому, що перші формулюються викладачами на рівні освітньої
програми, а також на рівні окремої дисципліни, а компетентності набуваються
особами, що навчаються.
Результати навчання на відміну від компетентностей повинні бути чітко
вимірюваними.
Схематично співвідношення між результатами навчання та компетентносями
можна подати у вигляді матриці (таблиця 1), рядки якої містять програмні
результати навчання освітньої програми, а стовпці – програмні компетентності,
яких студент набуває в результаті успішного навчання за програмою.
Таблиця 1. Матриця результатів навчання (РНn) та компетентностей (Km)3.
Компетентнсті
Результати навчання
РН1
РН2
РН3
…

К1

К2

К3

…

…

…

+
+

+
+

+
-

-

+
+
-

+
+
-

3

Рашкевич Ю. М. Болонський процесс та нова парадигма вищої освіти. - Львів: Видавництво Львівської
політехніки, 2014. – с.31.
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К
m
+
+
+

…
РНn

+

+

+
-

+
-

-

-

+

Табличне представлення співвідношення між результатами навчання та
компетентносями дозволяє провести оптимізацію елементів освітньої програми,
чітко встановивши групи навчальних результатів, що відповідають за формування
конкретних програмних компетентностей.
Формулювання програмних компетентностей
Програмні компетентності визначаються виходячи із видів і завдань певної
професійної діяльності і формулюються мовою зрозумілою роботодавцю.
Компетентності містять знання і розуміння (теоретичні знання, а також
здатність усвідомлювати й розуміти), знання, як діяти (практичне застосування
знань у певних ситуаціях), знання, як жити (реалізацію особистих цінностей як
інтегрального елементу світосприйняття та соціальної комунікації).
За видами компетентності поділяють на загальні компетентності (generic
competence, transefarbe skills) та спеціальні (фахові) компетентності (subject, specific
competences).
Проект Тюнінг класифікує загальні компетентності за трьома категоріями:
1. Інструментальні компетентності:
- Здатність до аналізу та синтезу.
- Здатність до організації та планування.
- Базові загальні знання.
- Засвоєння основ базових знань з професії.
- Усне і письмове спілкування рідною мовою.
- Знання другої мови.
- Елементарні комп’ютерні навички.
- Навички управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати
інформацію з різних джерел).
- Розв’язання проблем.
- Прийняття рішень.
2. Міжособистісні компетентності:
- Здатність до критики та самокритики.
- Взаємодія (робота в команді).
- Міжособистісні навички та вміння.
- Здатність працювати в міждисциплінарній команді.
- Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей.
- Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.
- Здатність працювати в міжнародному середовищі.
- Етичні зобов’язання.
3. Системні компетентності:
- Здатність застосовувати знання на практиці.
- Дослідницькі навички та уміння.
- Здатність до навчання
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- Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.
- Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
- Лідерські якості.
- Розуміння культури та звичаїв інших країн.
- Здатність працювати самостійно.
- Планування і управління проектами.
- Ініціативність та дух підприємства.
- Турбота про якість.
- Бажання досягти успіху.
Формулювання результатів навчання
Результати навчання повинні формулюватися так, щоб можна було їх
виміряти - однозначно визначити факт і якість їх досягнення студентами.
Результати навчання тісно пов'язані із рівнями навчання: формулювання,
наприклад, знань, очікуваних від студента в області математики на першому курсі,
повинно відрізнятися від формулювання математичних знань наприкінці другого
курсу чи бакалаврської програми загалом. Все це ставить нас перед необхідністю
запровадження певної класифікації та шкали вимірювання навчальних досягнень
студента.
Найпоширенішою класифікацією рівнів мислення, які визначають цілі
навчання є, так звана, таксономія Блума.
За таксономією Б. Блума виділяється шість категорій освіти: знання,
розуміння, застосування, аналіз, синтез і оцінка4. При цьому використовуються
наступні дієслова: знання - відтворювати, розповідати, формулювати; розуміння класифікувати,
описувати,
розпізнавати,
рецензувати;
застосування
застосовувати, демонструвати, вирішувати; аналіз - обчислювати, аналізувати,
оцінювати, критикувати; синтез - складати, створювати, планувати, формулювати;
оцінка - оцінювати, обговорювати, пророкувати, складати думку і т.д.
Для кожного рівня складності Блум запропонував набір дієслів, який надалі
був значно розширений іншими дослідниками. Оскільки результати навчання
асоціюються із тим, що студент може робити після завершення навчання, то
згадані дієслова можуть слугувати основою для формулювання результатів
навчання за кожним рівнем.
Основними дієсловами які використовуються для формулювання результатів
навчання та свідчать про засвоєння знань студентом є:
Назвати, впорядкувати, зібрати, визначити, описати, знайти, перевірити,
продублювати, помітити, скласти список, повторити, відтворити, показати,
сказати, встановити зв’язок тощо
Під час формулювання результатів навчання, що стосуються розуміння
використовуються такі дієслова:
4

Bloom Benjamin S. and David R. Krathwohl. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational
Goals, by committee of college
and
university
examiners. Handbook I: Cognitive Domain. New York,
Longmans,Green,1956.
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Класифікувати, асоціювати з, змінити, прояснити, перетворити, побудувати,
описати, обговорити, виділити, оцінити, пояснити, виразити, розширити,
ідентифікувати, ілюструвати, інтерпретувати, зробити висновок, пояснити
різницю між, розпізнати, передбачити, доповісти, вибрати, переглянути,
перекласти, знайти рішення тощо
Результати навчання, які стосуються застосування знань можуть
використовувати слова:
Застосувати, змінити, обчислити, оцінити, вибрати, продемонструвати,
розробити, виявити,завершити, знайти, ілюструвати, модифікувати,
організувати,передбачити, підготувати, віднести до, планувати, вибрати,
показати, перетворити,використати, окреслити та інші.
Основними дієсловами які використовуються для формулювання результатів
навчання щодо здатності до аналізу знань - є:
Упорядкувати, аналізувати, розділити на складові, обчислити, розділити на
категорії,
порівняти,
класифікувати,
поєднати,
протиставити,
критикувати,дискутувати, визначити, зробити висновок, вивести, виділити,
розділити, оцінити, випробувати, експериментувати, ілюструвати, дослідити,
співвіднести, тестувати тощо
Для формулювання результатів навчання в афективній сфері
використовуються такі дієслова:
Діяти, позитивно оцінювати, дотримуватися, запитувати, сприймати,
відповідати, допомагати, намагатися, відхиляти, кидати виклик, завершувати,
співпрацювати, поєднувати, пристосовувати, захищати, демонструвати,
дискутувати, показувати, розмежовувати, обирати, ініціювати, інтегрувати,
містити, слідувати, виправдовувати, слухати, організовувати, брати участь,
практикувати, поширювати, осуджувати, ставити запитання, відносити до,
звітувати, розв’язувати, підтримувати, синтезувати, цінити тощо.
У психомоторній сфері в основному наголошується на фізичних навичках,
зокрема на питаннях координації мозкової та м'язової діяльності.
Узгодження елементів освітньої програми
Для встановлення взаємозв’язків програмних результатів та результатів
окремих
модулів/дисциплін
професор
А.Красьнєвські5
запропонував
використовувати матричний підхід (Таблиця 2). Знак «+» відображає вплив того
чи іншого модуля освітньої програми на формування певного програмного
результату навчання, чим більше «плюсів» на перетині програмних результатів
навчання і окремих модулів/дисциплін, тим більш відповідним є даний модуль для
освітньої програми.
Таблиця 2. Взаємозв’язок програмних результатів навчання (РН) і
результатів навчання за окремими модулями
Шифр
Модулі / дисципліни програми
Програмні РН
РН
М1
М2
М3
…
Мm
5

A. Kraśniewski. Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram
Kwalifikacji dla Szkolnictwa WyŜszego? - http://www.procesbolonski.uw.edu.pl/dane/publikacja_MNISW_AK_111103.pdf
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Володіє знаннями
Може використовувати
Уміє аналізувати
………………
Розуміє важливість

+
-

+

-

++

+
+

+++
-

++

-

+

+

За такого представлення зручно аналізувати матриці результатів навчання.
Наприклад:
Матриця містить пустий рядок: запланований результат навчання не
застосовується в процесі навчання за цією програмою (не відображений у
жодному модулі).
Мало заповнений рядок вказує на проблемність засвоєння
запланованого результату навчання, т.я. залежить лише від одного-двох модулів.
Занадто заповнений рядок: запланований результат навчання домінує в
програмі, можливо, коштом інших.
Мало заповнений стовпчик свідчить, що цей модуль не робить
істотного внеску в програму.
Наступним кроком, після визначення оптимального переліку змістових
модулів і їх впливу на формування програмних результатів навчання, є перевірка
на відповідність результатів навчання кожного змістового модуля / дисципліни
програмним результатам (РН). Для цього використовується «зворотня» матриця
(Таблиця 3). Фактично, такий підхід дозволяє оптимізувати зміст конкретного
змістового модуля/ дисципліни.
Таблиця 3. Структура змістового модуля/ навчальної дисципліни
Зв'язок результатів навчання за модулем з програмними результатами
№
Результати навчання (РН)
Зв'язок з
Студент, якому зараховано модуль, здатний:
Р
програмними РН
Н
1.
Сформулювати…
..03
2.
Визначити…
..04,..nm
3.
Спроектувати…
…
4.
Працювати в групі…
…
…
…
…
Форма 2. Навчальний план. Завершальним етапом формування освітньої
програми є створення матриці навчального плану– розподілу по семестрах
кредитних обсягів модулів / навчальних дисциплін освітньо-професійної (освітньонаукової) програми.

№

Матриця кредитних обсягів модулів/дисциплін освітньої програми
Семестр
Дисципліна
Обсяг
1
2
3
4
5
6
7
8
14

Нормативна частина

1
2
3

Філософія
Іноземна мова
…

3

6
3

2
3
…

3

3

3

8
18
…

Варіативна частина

25 Вибрані питання
3
3
6
26
…
…
…
Разом
30 30 30 30 30 30 30 30
240
Формування представленого в таблиці розподілу вимагає від розробників
дотримання певних нормативних вимог:
Дотримання загального обсягу освітньої програми:
для освітньо-професійної програми бакалавра - 180 – 240 кредитів ЕКТС;
для освітньо-професійної програми магістра 90 – 120 кредитів
ЕКТС;
для освітньо-наукової програми магістра - 120 кредитів ЕКТС ( в т.ч. не
менше 30 % – наукова складова);
для наукової програми доктора філософії – 60 кредитів ЕКТС
Кредитності вимірів трудомісткості: 1 навчальний рік – 60 кредитів ЕКТС; 1
семестр відповідає 30 кредитам ЕКТС; 1 кредит ЕКТС = 30 годин.
Варіативна частина освітньої програми дисциплін за вибором студента має
складати не менше 25% загального обсягу.
Дотримуватися кратності кредитних обсягів навчальних дисциплін принципу
модуляризації і бімодуляризації освітніх програм (3-6-9-12-15 кредитів ЕКТС).
Наприклад, в семестрі (30 кредитам ЕКТС) може бути заплановано модулі /
дисципліни обсягами: 10, 5, 6, 6, 3 кредитів ЕКТС.
Навчальний план складається на повний термін навчання для кожної
спеціальності (спеціалізації) підготовки здобувачів вищої освіти і є складовою
стандартів вищої освіти. Він визначає графік навчального процесу, перелік,
послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та
терміни їх проведення, а також форми проведення підсумкового контролю.
Навчальний план розробляється завідувачами випускових кафедр під
методичним керівництвом та у взаємодії з Навчально-науковим центром на
підставі освітньо-професійних програм (освітньо-наукових) підготовки здобувачів
вищої освіти, пояснювальних записок до навчальних планів кожної спеціальності.
Навчальний план розглядається вченою радою Університету, підписується
завідувачем випускової кафедри, директором інституту, погоджується з
директором Навчально-наукового центру, проректором з навчально-педагогічної
роботи, при необхідності погоджується із замовником на підготовку фахівців за
даною спеціальністю та затверджується ректором Університету.
У навчальному плані враховуються всі вимоги викладені в стандартах вищої
освіти та освітньо-професійних програм підготовки, наказах Міністерства освіти і
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науки України, щодо якості підготовки здобувачів вищої освіти та інших
державних керівних документах та нормативних документах Університету щодо
розподілу часу та планування при організації освітнього процесу . Навчальний
план заочної форми навчання розробляється на підставі навчального плану очної
форми навчання й затверджуються у встановленому порядку. Структура
навчального плану має наступні відмінності від навчального плану очної форми
навчання:
на заочній формі навчання слухачам, як правило збільшується термін
навчання, але не більше ніж на один рік, у порівняні із здобувачами вищої освіти
очної форми навчання;
період навчання студентів-заочників поділяється за роками навчання
(курсами);
бюджет навчального часу, який виділяється на вивчення кожної навчальної
дисципліни й загальний бюджет навчального часу за період навчання має
відповідати бюджету часу навчального плану очної форми навчання.
Форма 3. Робочий навчальний план. Складається для конкретизації
планування навчального процесу, своєчасного внесення в навчальний процес
необхідних змін, визначених у рішенні ректора Університету щодо організації
освітньої діяльності на наступний навчальний рік.
Робочий навчальний план на відміну від навчального плану містить
робочий план навчального процесу, в якому наводяться назви навчальних
дисциплін, розподіл навчального часу з них за півріччями та видами навчальних
занять, індивідуальні завдання, форми звітності за дисциплінами, вказуються
тижневе аудиторне навантаження.
Робочий навчальний план підписується завідувачем кафедри, директором
інституту та затверджується ректором.
При необхідності оптимізації освітнього процесу та внесення змін протягом
навчального року до робочого навчального плану додається пояснювальна записка,
про зміни, які внесені до робочих навчальних планів та обгрунтування внесення
цих змін. Пояснювальна записка підписується завідувачем випускової кафедри та
директором Навчально-наукового центру.
Форма 4. Розклад навчальних занять. Розклад навчальних занять є
кінцевим плануючим документом, що безпосередньо регламентує освітній процес
Університету. Він складається на півріччя (навчальний рік) Навчально-науковим
центром під керівництвом директора Навчально-наукового центру. Підписується
директором Навчально-наукового центру, та погоджується проректором з науковопедагогічної роботи і затверджується ректором Університету.
У розкладі навчальних занять відображаються:
найменування структурного підрозділу;
найменування навчальної дисципліни або умовне її позначення;
дата, час, номери тем і занять, види занять та місця їх проведення;
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прізвище викладача, який проводить заняття.
Розклад занять доводиться до відома науково-педагогічних працівників та
здобувачів вищої освіти не пізніше ніж за 10 днів до початку заняття.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІН
Навчально-методичний комплекс дисципліни (далі - НКМД) – це сукупність
нормативних та навчально-методичних матеріалів, необхідних і достатніх для
ефективного виконання студентами робочої програми навчальної дисципліни,
передбаченої навчальним планом підготовки студентів усіх форм навчання
відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за напрямом підготовки
(спеціальністю).
Матеріали НМКД готуються державною мовою, лаконічно, без вживання
складних мовних зворотів, жаргонних і некоректних виразів. Матеріали НМК
дисциплін, що викладаються іноземною мовою готуються мовою викладання.
НМКД розробляє викладач (колектив викладачів) кафедри, який (які)
забезпечують викладання змісту навчальної дисципліни відповідно до навчального
плану підготовки здобувачів вищої освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного
т освітнього рівня за напрямом (спеціальністю).
НМКД є інтелектуальною
власністю викладача (колективу викладачів) та майновою власністю університету.
Підготовка елементів НМКД включається до індивідуального плану роботи
викладача (розділ щодо навчально-методичної роботи). Відповідальність за
наявність та якісну підготовку НМКД покладається на завідувача кафедри, де
викладається ця навчальна дисципліна. НМКД зберігається на кафедрі.
Навчально-методичні матеріали, які включаються до НМКД, повинні
відповідати сучасному рівню розвитку науки та техніки, передбачати логічно
послідовний виклад змісту навчального матеріалу, використання сучасних методів
і технічних засобів навчального процесу, що дозволяють студентам якісно
засвоювати навчальний матеріал і набувати умінь застосування набутих знань на
практиці.
Розробка матеріалів НКМД проводиться на поточний рік в якому буде
викладатися навчальна дисципліна та затверджується на першому засіданні
кафедри до початку навчального року (серпень місяць).
Апробація матеріалів НМКД проводиться в перший рік викладання
навчальної дисципліни. Основне завдання апробації – оцінка якості засвоєння
навчального матеріалу студентами, відповідності плану проведення всіх
навчальних занять затвердженому розкладу, якості підготовки й логічної
послідовності викладу навчального матеріалу. У процесі апробації допускається
використання неповного НМКД, проте він має бути достатнім мінімумом для
засвоєння навчальної дисципліни студентами.
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За результатами апробації матеріалів НМКД його автор (або автори) належно
оцінює якість навчально-методичних матеріалів і готує повний комплект
документації НМКД.
Завідувач кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна:
проводить моніторинг підготовки НМКД;
забезпечує своєчасне затвердження на засіданні кафедри окремих розділів
НМКД.
Результати внутрішнього контролю змісту та якості НМК відображаються в
протоколах засідання кафедри.
За результатами викладання дисципліни у наступні роки автори вносять
зміни до НМКД з метою поліпшення якості викладання, повного відображення
сучасного стану науки та практики.
Зовнішній контроль змісту і якості розробки НМКД покладається на
Навчально-науковий центр та відділ моніторингу якості освіти, ліцензування та
акредитації.
Об’єктами контролю є:
включення підготовки НМКД до індивідуального плану роботи викладача та
плану навчально-методичної роботи кафедри;
своєчасність розгляду й затвердження робочої програми навчальної
дисципліни;
готовність НМКД до використання в навчальному процесі.
Результати контролю надаються завідувачу кафедри, декану факультету,
директору інституту, проректору з навчально-педагогічної роботи та ректору.
У зв’язку зі зміною законодавства та введенням нових стандартів вищої
освіти, й у разі необхідності до НКМД повинні бути внесені зміни шляхом їх
розгляду на засіданні кафедри та затвердженням Науково-методичною радою
інститутів (Університету).
НМКД розробляється єдиним за всіма формами навчання для окремого
напряму підготовки або спеціальності. Винятком може бути лише випадок, коли
розробниками НМКД за різними формами навчання є різні автори.
Кожний розділ НМКД повинен бути представлений у друкованому вигляді.
НМКД повинен забезпечити всі основні етапи навчального процесу –
повідомлення навчальної інформації та її сприйняття, закріплення й удосконалення
знань, умінь і навичок, їх застосування й контроль. Навчально-методичні
комплекси (далі – НМК) розробляються для всіх навчальних дисциплін відповідно
до навчального плану.
До структури НМКД входить:
Титульний аркуш НМКД (Форма 5);
Зміст НМКД (Форма 6);
Навчальна програма навчальної дисципліни (або за її відсутності або
давності останнього видання більше 10 років – авторська навчальна програма
навчальної дисципліни, яка схвалена рішенням Науково-методичною радою
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інституту (Університету) та затверджена проректором з навчально-педагогічної
роботи);
Робоча навчальна програма дисципліни (для денної та заочної форм
навчання);
Тематичний план вивчення дисципліни;
План лекцій або анотація;
Пакет ректорських контрольних робіт;
Засоби діагностики навчальних досягнень студентів;
Методичні рекомендації до проведення лабораторних, семінарських,
практичних занять;
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів (у тому
числі з використанням інформаційних технологій);
Завдання для передбачених робочим навчальним планом контрольних робіт
студентів заочної форми навчання та методичні рекомендації щодо їх виконання;
Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, які
виносяться на залік.
Екзаменаційні білети;
Орієнтовна тематика курсових робіт та методичні рекомендації до їх
виконання (якщо передбачені навчальним планом);
Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт (проектів);
Перелік питань до державних екзаменів;
Перелік навчально-методичних посібників, технічних засобів навчання тощо;
Інформаційні матеріали бібліотеки по забезпеченню навчальними
підручниками (посібниками) з дисциплін та список додаткової рекомендованої
літератури.
Комплексна контрольна робота (ректорський контроль) ( далі – ККР) є одним
із видів внутрішнього контролю якості навчання студентів і проводиться з метою:
- оцінки залишкових знань студентів з навчальної дисципліни (або окремого
модуля) з наступним аналізом якості навчання та викладання;
- отримання інформації про рівень пізнавальної діяльності, самостійності і
активності студентів;
- перевірки якості навчального процесу на кафедрах і рівня викладання
навчальних дисциплін;
- забезпечення можливості внесення змін до програм навчальних дисциплін.
Пакет ККР розробляється відповідно до Положення з організації та
проведення ректорського контролю якості підготовки фахівців.
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи для студентів
заочної форми навчання включають:
- тему контрольної роботи;
- мету контрольної роботи;
- вихідні дані;
- методику виконання контрольної роботи;
- порядок захисту;
- список рекомендованої літератури;
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- шкалу оцінювання.
Методичні рекомендації до виконання контрольних, курсових, дипломних
робіт (дипломних проектів), до проведення усіх видів практик повинні формувати
окремий розділ НМКД і бути уніфіковано розроблені та затверджені у
відповідності до нормативних документів Університету для кафедри.
Форма 7. Навчальна програма дисципліни. Навчальна програма
дисципліни є складовою частиною стандарту Державного університету
телекомунікацій до прийняття нових стандартів вищої освіти.
Програма навчальної програми дисципліни розробляється на основі
навчального плану. Розглядається на засіданні кафедри, підлягає затвердженню
Науково-методичною радою інституту та університету. Зміст програми може
переглядатися один раз на три роки.
Навчальні програма дисципліни обов’язково переглядаються і
перезатверджується в установленому порядку упродовж двох місяців з дня:
затвердження нових стандартів вищої освіти;
затвердження нової редакції освітньої програми;
Форма 8. Робоча програма навчальної дисципліни.
Робоча програма навчальної дисципліни (далі – робоча програма) є
нормативним документом Університету і розробляється для кожної навчальної
дисципліни відповідно до робочого навчального плану спеціальності на основі
освітньої (освітньо-професійної чи освітньо- наукової) програми, за якою
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в Університеті, і стандарту вищої
освіти.
Робоча програма є документом, що визначає конкретний зміст навчальної
дисципліни, знання, уміння та компетентності, яких має набути студент відповідно
до вимог стандартів вищої освіти та освітньої програми, встановлює алгоритм
вивчення навчального матеріалу дисципліни з урахуванням міждисциплінарних
зв’язків, необхідне методичне забезпечення та технологію оцінювання знань
студентів.
Робоча програма як внутрішній нормативний документ закладає основи
організації освітнього процесу та визначає навчально-методичні засади діяльності
кафедри, визначає зміст посібників (методичних комплексів) для самостійного
вивчення дисципліни, інших матеріалів методичного характеру, що забезпечують
успішне опанування студентом програмного матеріалу.
Робоча програма розробляється викладачем для кожної навчальної
дисципліни, розглядається і затверджується на засіданні кафедри, на засіданнях
науково-методичних рад інституту (факультету), затверджується проректором з
науково-педагогічної роботи. Робоча навчальна програма дисципліни, не
затверджена відповідним чином, не дає права викладачеві на проведення занять.
Перезатвердження робочої програми навчальної дисципліни можливо за умови
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змін у кількості аудиторних годин не більше, ніж 10% від загальної кількості
аудиторних годин.
Якщо навчальна дисципліна викладається студентам однієї спеціальності
різних форм навчання (денної, заочної) то розробляється єдина робоча програма, в
якій вказуються встановлені для цих форм навчання аудиторні заняття, самостійна
робота, форми контролю. Для різних напрямів підготовки (спеціальностей)
розробляються різні робочі навчальні програми. Виняток становлять робочі
навчальні програми дисциплін, вивчення яких є обов’язковим у підготовці
студентів усіх напрямів підготовки (спеціальностей).
Робоча програма обов’язково переглядається і перезатверджується на
засіданні кафедри упродовж двох місяців з дня:
затвердження нових стандартів вищої освіти;
затвердження нової редакції освітньої програми;
внесення змін до навчального плану;
запровадження нової навчальної технології.
Поточні зміни до робочої програми, що стосуються уточнень системи
контролю та оцінювання знань, планів семінарських (практичних, лабораторних)
занять, тематики курсових робіт, переліку основної і додаткової літератури,
можуть вноситися щорічно до початку нового навчального року і затверджуватися
на засіданні кафедри як додаток до робочої програми.
Форма 9. Комплексний тематичний план. У разі необхідного сумісного
вивчення групи взаємопов’язаних навчальних дисциплін або їх складових,
розробляється комплексний тематичний план вивчення групи навчальних
дисциплін.
Даний план є документом факультету (інституту), який визначає
взаємозв’язок і логічну послідовність вивчення групи дисциплін або їх складових,
а також робочим документом кафедр і викладачів, які здійснюють навчальновиховний процес з цим навчальних дисциплін.
Комплексний тематичний план, як правило, включає:
розподіл часу навчальної дисциплін за видами занять і курсами навчання;
сітковий графік вивчення групи навчальних дисциплін, що визначає
послідовність та взаємозв’язок їх вивчення;
додатки до сіткового графіка вивчення групи навчальних дисциплін, які
можуть бути витягами з робочих програм відповідних навчальних дисциплін або
спеціально розробленими фрагментами робочих програм окремих навчальних
дисциплін.
Комплексний тематичний план розробляється під керівництвом декана
факультету (директора інституту) разом з кафедрами, які здійснюють сумісне
викладання групи навчальних дисциплін, обговорюється на міжкафедральній
методичній нараді, погоджується усіма завідувачами кафедр, що беруть участь у
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викладанні цих дисциплін, підписується усіма розробниками і затверджується
проректором з навчально-педагогічної роботи
Форма 10. План лекцій. Основний вид проведення навчальних занять в
Університеті,
призначених
для
засвоєння
теоретичного
матеріалу.
Використовується викладачем для проведення лекційного заняття, здобувачем
вищої освіти - для самостійної роботи над навчальним матеріалом. Є основою для
написання підручника або навчального посібника. Розробляється та підписується
викладачем, обговорюється на засіданні кафедри й затверджується завідувачем
кафедри.
На кафедрі з кожної навчальної дисципліни створюється навчальний фонд,
що складається з усіх курсів лекцій. Якщо є підручник або навчальний посібник,
який повністю відповідає програмі навчальної дисципліни то лекційного фонду з
цієї дисципліни може не бути.
Вимоги до якісного складу науково-педагогічних працівників, які
залучаються до викладання лекцій передбачено у державних нормативних
документах. Відповідальність за порушення цих вимог несе завідувач кафедри.
Форма 11. Методичні розробки для проведення семінарського,
практичного, лабораторного заняття. Організаційно-методичні документи
кафедри, розробляються науково-педагогічними працівниками кафедри,
обговорюється на засіданні кафедри, підписується тим хто розробив і
затверджуються завідувачем кафедри.
Методична розробка для проведення семінарського заняття у розділі
"Організація та методика проведення заняття" містить послідовно викладений
порядок проведення заняття від вступного слова викладача до завершення заняття
де зазначаються проблеми та варіанти їх розв’язання. У разі заслуховування
реферату вказується час на його заслуховування та кількість студентів, що
залучаються для його обговорення. Викладаються методи та прийоми дискусії
залежно від різновиду семінарського заняття.
Семінарське заняття проводиться з основних і найбільш складних питань
(тематичних розділів) програми навчальної дисципліни.
У Методичній розробці для проведення практичного заняття в розділі
"Організація та методика проведення заняття" послідовно викладається:
організація підготовки студентів до заняття. Терміни видачі завдання
студентам на підготовку до практичного заняття;
зміст вступу викладача на початку заняття;
рекомендації щодо форми та способу контролю готовності студентів до
заняття, наявності та готовності до заняття навчально-матеріальної бази (приладів,
електронно-обчислювальної техніки, лінгафонного обладнання тощо);
керівництво викладачем практичним заняттям. Результати які мають бути
досягнуті з кожного навчального питання в ході проведення практичного заняття.
Рекомендовані шляхи та способи активізації роботи студентів на практичному
занятті. Методика контролю за роботою студентів у ході практичного заняття;
основні моменти, які мають бути відображені під час підведення підсумків
практичного заняття.
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У Методичній розробці для проведення лабораторного заняття в розділі
"Організація та методика проведення заняття" послідовно викладається:
організація підготовки студентів до заняття. Терміни видачі завдання
студентам на підготовку до лабораторного заняття;
зміст вступу викладача на початку заняття;
рекомендації щодо форми та способу контролю готовності студентів до
заняття, наявності та готовності до заняття навчально-матеріальної бази (приладів,
електронно-обчислювальної техніки, лабораторних макетів, установок тощо);
порядок проведення натурних або імітаційних експериментів, дослідів;
оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи та його захист перед
викладачем.
Форма 12. Контрольні завдання до семінарських, практичних і
лабораторних занять, які виносяться на залік. Поточний контроль – це
контроль, який здійснюється у процесі вивчення навчальної дисципліни з метою
виявлення ступеня розуміння студентом засвоєного навчального матеріалу та
вміння застосовувати його у практичній роботі. Поточний контроль включає тести,
практичні ситуаційні задачі, індивідуальні завдання, тощо .
Модульний контроль — це різновид контрольних заходів, який проводиться з
метою оцінки результатів навчання студентів на визначених його етапах. Модульна
контрольна робота може включати як теоретичні завдання (теоретичні питання або тести),
так і практичні завдання. До НМК включають перелік теоретичних питань та типові
завдання для розв’язку, з яких формуватимуться білети (завдання) для проведення
модульної контрольної роботи
Семестровий контроль – це вид підсумкового контролю, який виявляє рівень
засвоєння студентом навчальної дисципліни або її окремої логічної завершеної
частини. Форми семестрового контролю: диференційний залік та екзамен.
Форма 13. Екзаменаційні білети розробляються в одному примірнику,
використовуються як для денної, так і заочної форми навчання та
перезатверджуються щороку.
Форма 14. Перелік тем курсових робіт та дипломних (магістерських)
робіт. Тематика магістерських робіт формується на випускових кафедрах
Університету з залученням представників роботодавців, в інтересах який
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. На випускаючій кафедрі
оформляється загальний перелік тем курсових та дипломних робіт, підписується
завідувачем кафедри, погоджується з директором інституту та затверджується
проректором з навчально-педагогічної роботи.
Форма 15. Індивідуальний план роботи та індивідуальний звіт науковопедагогічного працівника на навчальний рік. Основним документом, у якому
відображається навчальна, методична, наукова, виховна та організаційна робота
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викладача Державного університету телекомунікацій протягом навчального року,
є його індивідуальний план. Індивідуальний план розробляється на навчальний рік
науково-педагогічним працівником під керівництвом завідувача кафедри
відповідно до Положення про затвердження норм часу для планування і обліку
навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й
організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників
Державного університету телекомунікацій. Тривалість робочого часу викладача з
повним обсягом обов’язків становить не більше 1548 годин на навчальний рік за
середньо тижневої тривалості 36 годин. Робочий час викладача, який виконує
науково-педагогічну роботу в обсязі 1,5 ставки, повинен становити протягом тижня
в середньому 54 години.
Максимальне навчальне навантаження науково-педагогічних працівників
складає
не більше 600 годин. Норми часу розраховуються, виходячи з
астрономічної години (60 хвилин), крім таких видів роботи, як читання лекцій та
проведення лабораторних, практичних і семінарських занять, де академічна година
(45 хвилин) обліковується як астрономічна година. Обсяг лекційного навантаження
викладача на навчальний рік не повинен перевищувати 250 академічних годин; а
кількість дисциплін з різними назвами не повинна перевищувати 5..
Індивідуальний план викладача розглядається на засіданні кафедри та
підписується завідувачем кафедрою.
Індивідуальний план заповнюється всіма викладачами, у тому числі
викладачами, які працюють на умовах сумісництва (за винятком викладачів, які
працюють на умовах погодинної оплати).
До початку навчального року (серпень) викладач подає пропозиції щодо
змісту індивідуального плану завідувачу кафедри, який може вносити зміни в
плани з врахування доцільності доручення того чи іншого виду робіт конкретному
викладачеві, збалансованості окремих розділів індивідуального плану, ступеню
забезпеченості закріплених дисциплін методичними матеріалами та інших
факторів.
При плануванні методичної, наукової та організаційної роботи в
індивідуальному плані обов’язково вказується номер та вид відповідної роботи з
необхідною конкретизацією (назва дисципліни, вид занять, напрям підготовки,
номер модуля, назва розділу монографії або посібника тощо), обсяг планованого
для виконання часу, конкретні терміни виконання і форма звітності.
Не допускаються виправлення, зафарбовування коректором та ін. У разі
помилки необхідно закреслити зіпсовану частину тексту, вгорі прописом зазначити
правильний текст, підтвердити виправлення підписом викладача та завідувача
кафедри. Остаточний варіант індивідуального плану обговорюється і
затверджується на засіданні кафедри. Кожний розділ плану підписується
викладачем, завідувачем кафедри. У розділі ―Навчальна робота‖ вказується номер
протоколу і дата засідання кафедри, на якому розглядається питання затвердження
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індивідуального плану. Після затвердження індивідуальний план стає обов’язковим
для виконання.
Викладач повинен двічі на рік наприкінці кожного семестру (лютий, червень)
відзвітуватися про виконання свого індивідуального плану на засіданні кафедри та
внести дані про фактичне виконання в індивідуальний план. На підставі рішення
кафедри завідувач кафедри записує висновок в розділі 5 індивідуального плану.
Завідувач кафедри двічі на рік наприкінці кожного семестру (лютий,
червень), відповідно до графіка навчального процесу університету, письмово звітує
до Навчально-наукового відділу центру про виконання навчальної роботи, а
наприкінці навчального року про виконання методичної, організаційної та наукової
роботи за кожного науково-педагогічного працівника кафедри .
Усі зміни індивідуального плану протягом року висвітлюються у розділі
«Перелік змін у плані роботи викладача» з обов’язковим підписом завідувача
кафедри. Індивідуальний план зберігається на кафедрі не менше 5 років.
Індивідуальний план є основним документом викладача, на підставі якого
оцінюється його робота, складається табель обліку використання робочого часу,
який надається до бухгалтерії університету, ведеться перевірка контролюючими
органами. Дані індивідуальних звітів науково-педагогічних працівників також
використовується при проведенні щорічного рейтингового оцінювання роботи
науково-педагогічних працівників та у роботі конкурсної комісії на заміщення
вакантних місць науково-педагогічних працівників.
Форма 16. Планування наукової роботи кафедр
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» суттєво збільшується
вага наукової роботи викладачів протягом навчального року. Для об’єктивної
оцінки рівня наукової діяльності університету в цілому кожна кафедра повинна
зареєструвати в Українському науково-дослідному інституті науково-технічної та
економічної інформації одну або дві потужні науково-дослідні роботи (НДР), які
характеризують науковий напрям кафедри. В межах програм і планів цих НДР
здійснюватимуть наукові дослідження науково-педагогічні працівники відповідної
кафедри.
Загальна тема держбюджетної або госпрозрахункової НДР кафедри, її зміст
та очікувані результати затверджуються проректором з наукової роботи та
оформляються з двох сторін бланку.
На титульній стороні цього бланку вказується загальна тема, мета та зміст
роботи, дати початку і кінця роботи, прізвища керівника та виконавців.
Кафедральна НДР планується на один, або два роки. Початком вважається
01 вересня, закінченням 31 серпня.
На зворотному боці наводяться етапи, терміни їх виконання та очікувані
наукові результати. Програма і план кафедральної роботи затверджується на
засіданні кафедри. Терміни виконання етапів роботи в осінньому семестрі з 01
вересня по 31 січня, в весінньому - з 01 лютого по 31 серпня.
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За цим номером форми також наведений зразок бланку індивідуальної
програми і плану держбюджетної (госпрозрахункової) НДР конкретного
виконавця.
На титульній стороні бланку наводяться назва кафедральної
держбюджетної (госпрозрахункової) НДР, початком роботи конкретного
виконавця на навчальний рік вважається 01 вересня, закінченням - 30 червня.
Наводяться прізвища керівника роботи та виконавця. На зворотному боці
приводяться назви етапів відповідного навчального року та підетапів для кожного
конкретного виконавця. Підетапи нумеруються двома цифрами, перша з яких
співпадає з номером етапу кафедральної програми та плану, а друга відповідає
порядковому номеру виконавців роботи з титульного аркуша кафедральної
програми та плану. Номер один має керівник роботи, номер два відповідальний
виконавець, далі інші виконавці. В індивідуальному плані роботи виконавця
вказуються терміни виконання та кількість годин, відведених на виконання
підетапу. В останній колонці наводяться очікуванні наукові результати, включаючи
публікації, патенти, розділи проміжного та заключного звітів.
Кількість годин, які відведені кожному виконавцю на наукові дослідження,
та очікувані наукові результати визначає завідувач кафедри та затверджує
директор інституту.
Бланк
індивідуальної
програми
та
плану
держбюджетної
(госпрозрахункової) НДР є додатком до індивідуального плану викладача.
Відповідно до Ліцензійних вимог науково-педагогічні працівники, які
забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти за освітніми рівнями «бакалавр»,
«магістр», «доктор філософії» повинні постійно підвищувати рівень наукової та
професійної активності. Нижче наведені критерії відповідності, які повинні
виконуватися викладачами обов’язково протягом 5 років. Викладачі, які
забезпечують викладання навчальних дисциплін за освітніми рівнями: «бакалавр»,
«магістр» - рівень наукової активності повинен відповідати щонайменше трьом
критеріями із 16 пунктів ліцензійних вимог, а тим, хто задіяний у підготовці
здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем «доктор філософії» – трьом критеріям із
10 перших пунктів наведеного нижче переліку.
КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ РІВНЯ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ
АКТИВНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА.

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;
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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/науково-методичних 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‖;
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)/навчальнометодичного 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
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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 культурномистецьких 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.
Під час визначення рівня наукової та професійної активності науковопедагогічного (наукового) працівника можуть зараховуватися здобутки за
попередніми місцями роботи, п’ятирічний строк може продовжуватися на час
перерви в роботі з об’єктивних причин (соціальна відпустка,
призов/мобілізація на військову службу чи військова служба за контрактом,
тривала хвороба тощо). Для підтвердження кваліфікації науковопедагогічного працівника закладів вищої освіти, в яких здійснюється
підготовка фахівців за мистецькими спеціальностями галузі знань 02 ―Культура і
мистецтво‖, замість наукових публікацій можуть зараховуватися такі
здобутки: літературні твори, переклади літературних творів, твори живопису,
декоративного мистецтва, архітектури, архітектурні проекти, скульптурні,
графічні, фотографічні твори, твори дизайну, музичні твори, аудіо- та відео
твори, передачі (програми) організації мовлення, медіатвори, сценічні
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постановки, концертні програми (сольні та ансамблеві) кінотвори, анімаційні
твори, аранжування творів, рекламні твори.
Форма 17. Протоколи засідань кафедр, науково-методичних рад, вчених
рад інститутів
Протокол — документ, який фіксує хід обговорення питань і прийняття
рішень на засіданнях кафедр, атестаційної комісії, науково-методичних рад, вчених
рад, зборах, нарадах тощо. Протокол складають на основі рукописних,
стенографічних записів, аудіозаписів, зроблених під час засідання; текстів, тез
доповідей, виступів, довідок, проектів рішень, поданих до засідання. У п'ятиденний
строк протокол уточнюють, доповнюють, звіряють зі стенограмами,
аудіозаписами, редагують і оформлюють.
Протокол має містити реквізити — сукупність обов'язкових відомостей,
даних, які слугують для його ідентифікації, організації обігу та (або] надання йому
юридичної сили. Сукупність реквізитів становить формуляр документа,
оформлення якого залежить від призначення документа та його конкретного
змісту.
Реквізити бувають постійні та змінні. Постійні реквізити наносять під час
виготовлення уніфікованої форми чи бланка документа, а змінні — під час його
складання. Протоколи фіксують у книгах, підписуються керівником і
скріплюються печаткою.
У протоколах зазначають:
дату протоколу; реєстраційний індекс;
заголовок до тексту;
текст;
підписи голови і секретаря засідання.
Датою протоколу є дата проведення засідання, а не дата його остаточного
оформлення чи підписання. Якщо засідання тривало декілька днів, то через тире
зазначають дати першого і останнього днів засідань. Елементи дати наводять
арабськими цифрами в один рядок у послідовності: число, місяць, рік, наприклад:
07.05.2011 або 05-07.10.2011.
Реєстраційний індекс документа — це умовне цифрове позначення, яке
надають документу під час його реєстрації
Реєстраційний індекс протоколу, зазвичай, складається з порядкового номера
засідання відповідного колегіального органу.
Відповідно до пункту 3.23 Інструкції з ведення ділової документації у
загальноосвітніх навчальних закладах І-III ступенів, затвердженої наказом
Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2000 р. № 240, усі накази та інші
розпорядчі документи, в тому числі протоколи засідання вчених рад нумеруються
упродовж календарного року, а протоколи виборних органів — у межах їх
повноважень.
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Заголовок до тексту документа має бути граматично узгоджений з його
назвою і містити короткий виклад основного смислового аспекту.
Заголовок до тексту протоколу має відповідати на запитання «чого?».
Наприклад: протокол (чого?) — засідання загальних зборів трудового колективу.
Текст протоколу складається з двох частин — вступної та основної. У
вступній частині зазначають прізвища та ініціали голови та секретаря засідання,
кількість присутніх і відсутніх. У протоколі засідання постійно діючого
колегіального органу присутніх постійних членів (до 15 осіб) вказують в
алфавітному порядку. Якщо їх було більше ніж 15, то зазначають лише загальну
кількість і до протоколу додають список присутніх, про що роблять відповідний
запис.
На зборах, конференціях, з'їздах, де ухвалення рішення вимагає певного
кворуму, у цій частині протоколу вказують, скільки осіб має бути присутніх і
скільки прийшло на засідання.
Якщо на засідання запрошено представників інших закладів (установ,
організацій), то у протоколі зазначають їх прізвища, ініціали та посади.
У вступній частині зазначають також порядок денний засідання з переліком
питань, які підлягають розгляду та зазначенням доповідачів по кожному з них.
Кожне питання, що розглядають, нумерують, формулюють у називному
відмінку і розпочинають прийменником «Про» із зазначенням форми доповіді,
посади, прізвища та ініціалів доповідача.
Основна частина протоколу складається з розділів, що мають відповідати
пунктам порядку денного. Розділи нумерують арабськими цифрами і структурують
за такою схемою: СЛУХАЛИ — ВИСТУПИЛИ — ПОСТАНОВИЛИ. Після слова
«СЛУХАЛИ» зазначають прізвище та ініціали доповідача і подають зміст його
доповіді. Після слова «ВИСТУПИЛИ» зазначають прізвище, ініціали, посаду та
зміст виступу кожної особи, що приймала участь в обговоренні доповіді. Якщо
тексти або тези доповіді та виступів оформлені як окремі документи, то в протокол
їх не записують, а після відомостей про доповідача або особи, що виступала,
ставлять тире і зазначають: «Текст доповіді (виступу) додається до протоколу».
Якщо після доповіді, виступу виникають запитання, то їх фіксують у
протоколі у порядку надходження.
Кожен розділ протоколу (за пунктом порядку денного) завершують записом
прийнятого рішення, ухвали (постанови). Якщо рішення містить різні питання,
його розподіляють на пункти і підпункти, які нумерують арабськими цифрами.
Кожен пункт, підпункт записують з абзацу і починають цифрою, яка має
порядковий номер питання порядку денного. Якщо рішенням або одним із його
пунктів затверджують будь-який документ, то останній додають до протоколу.
Рішення мають бути конкретними, лаконічними, розпорядчого характеру і
складатися з таких частин: кому зробити; що зробити; термін виконання (до якого
числа).
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Якщо на зборах проводять вибори таємним голосуванням, то їх результати
оформлюють окремими протоколами лічильної комісії: у першому зазначають
склад комісії, у другому — результати голосування.
Рішення Вченої ради оформлюються окремо додатком до протоколу та
підлягають реєстрації в окремому журналі та здійсненню контролю за виконанням
прийнятих рішень.
Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» рішення Вченої
ради повинно затверджуватися наказом ректора Університету.
Протокол загальних зборів (наради, засідання) підписують голова і секретар,
а за необхідності — усі члени засідання. Протокол засідання комісії підписують усі
члени комісії.
Протоколи засідань спеціалізованих рад конкурсної комісії, атестаційної
комісії підлягають затвердженню ректором Університету. У такому разі у
протоколі оформлюють гриф затвердження.

Проректор з навчально-педагогічної роботи
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Л.Н.Беркман

Зразок форми 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ
ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Галузь знань
07 Управління та адміністрування
Спеціальність 076
Підприємництво,
торгівля
та
біржова діяльність
Спеціалізація
Освітня кваліфікація: бакалавр з підприємництва,
торгівлі та біржової справи
Професійна кваліфікація: 3429 «Агенти з комерційних
послуг та торговельні брокери»

ЗАТВЕРДЖЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ
Голова вченої ради
Протокол № 11

від

«24» березня

2016 р.

Освітня програма вводиться в дію з 01.09. 2016 р.

Ректор Толубко В.Б.
Наказ

№ 147

від

Київ 2016
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/__________________/
«05» квітня

2016 р.

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
галузь знань
спеціальність
рівень вищої освіти
освітня кваліфікація

07 Управління та адміністрування
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
перший (бакалавр)
«Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової
справи»
професійна кваліфікація 342 «Агенти з комерційних послуг та торговельні
брокери»

1. Науково-методична рада Державного університету телекомунікацій протокол
№ 6 від « 22 » березня
20 16 року.
Голова Науково-методичної ради ______________ В.Б. Толубко
2. Навчально-науковий центр
Директор Навчально-наукового центру_________ А.М. Явтушенко
3. Вчена рада Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва
Протокол № 3 від « 17 » березня
20 16 року
Голова Вченої Ради ННІМІП

________________ С.А. Федюнін

4. Кафедра Економіки, підприємництва та права
Протокол № 11 від « 17 » березня
20 16 року.
Завідувач кафедри __________________________ О.Ю. Гусєва
5. Представники ринку праці:
Рецензії на освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти
фірм-партнерів:

– ТОВ «ДІАЛ-Україна»
– ПП «Мейком»
– ПрАТ «Паритет»
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076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
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ПЕРЕДМОВА
Розроблено
проектною
групою
Навчально-наукового
інституту
менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій у
складі:
Керівник – Овсяннікова Наталя Володимирівна, доцент кафедри
маркетингу, кандидат економічних наук за спеціальністю 051 Економіка (08.00.06
Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища), доцент
кафедри менеджменту
Члени проектної групи:
Гусєва Ольга Юріївна, завідувач кафедри економіки, підприємництва та
права, доктор економічних наук за спеціальністю 073 Менеджмент (08.00.04 –
економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)),
професор кафедри економіки, підприємництва та права
Ковшова Ірина Олегівна, кандидат економічних наук за спеціальністю 073
Менеджмент (08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)), доцент кафедри маркетингу

Рецензії – відгуки зовнішніх стейкхолдерів (є додатками до освітньо-професійної програми):
Рецензії на освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої
освіти фірм-партнерів:
– ТОВ «ДІАЛ-Україна»
– ПП «Мейком»
– ПрАТ «Паритет»
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1 – Загальна інформація
Повна назва вищого
навчального закладу
та структурного
підрозділу
Ступінь вищої освіти
та назва кваліфікації
мовою оригіналу
Офіційна назва
освітньої програми

Державний університет телекомунікацій,
Навчально-науковий інститут менеджменту і
підприємництва
Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової
справи
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Тип диплому та обсяг
освітньої програми

Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 4 роки.
Обсяг освітньої програми: на базі повної загальної
середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС; на базі ступеня
«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст») – 180 кредитів ЄКТС

Наявність акредитації

Розробляється вперше

Передумови

НРК України – 6 рівень/ Бакалавр,
QF-EHEA- перший цикл,
EQF-LLL – 6 рівень
Наявність атестата про повну загальну середню освіту

Мова(и) викладання

Українська, англійська

Цикл/рівень

Термін дії освітньої
Введена в дію з 01.09.2016 року
програми
Інтернет-адреса
постійного розміщення http://www.dut.edu.ua/ua/1803-osvitno-profesiyni-programikafedra-pidpriemnictva-torgivli-ta-birzhovoi-diyalnosti
опису освітньої
програми
2 – Мета освітньої програми
Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного
виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Підприємництво, торгівля і
біржова діяльність» та підготувати студентів для подальшого навчання за
обраною спеціалізацією.
3 – Характеристика освітньої програми
Предметна область,
напрям (галузь знань,
спеціальність)

07 Управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Орієнтація освітньої
програми

Освітньо-професійна програма
Програма орієнтує на практичне опанування навичок з
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Основний фокус
освітньої програми та
спеціалізації

Особливості
програми

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
Структура
програми
передбачає
динамічне,
інтегративне та інтерактивне навчання. Орієнтується
на
сучасні
наукові
дослідження
в
галузі
підприємництва, фінансування торгівельної справи,
враховує специфіку роботи зазначеної галузі;
базується на
проектних та апробованих практичних результатах із
врахуванням стану розвитку інновацій та перспектив
їх використання та впровадження.
Загальна освіта в області створення підприємницьких,
торгівельних та біржових структур.
Загальна програма: Підприємництво та комерційна
діяльність. Програма базується на адаптації та
впровадженні в професійну діяльність знань,
аналітичних,
комунікативних,
організаторських,
управлінських навичок інтегративного вирішення
завдань у підприємництві та комерційній діяльності.
Ключові слова: підприємництво, торгівля, біржова
діяльність, економіка підприємства, комерційна
справа.
Програма
передбачає
викладання
навчальних
дисциплін спеціалістами у сфері підприємницької
діяльності, торгівлі та біржової діяльності та їх
інформаційно-аналітичного забезпечення, що суттєво
поглиблює
фахові
компетентності
майбутніх
випускників.
Окремі модулі програми викладаються англійською
мовою.

4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до
працевлаштування

Випускники володітимуть знаннями та навичками,
необхідними для роботи передусім на посадах
керівників
базової
та
середньої
ланки
у
підприємствах, організаціях, установах різних форм
власності, громадських, галузевих й бізнесових
об'єднаннях та публічних товариствах, помічника
керівника
малого підприємства без апарату
управління в промисловості; агенти з торгівлі майном;
технічні та торговельні представники; брокери
(посередники) з купівлі-продажу товарів; агенти з
клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції;
торгівельні брокери.
Випускники бакалаврської програми зможуть займати
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Подальше навчання

такі первинні посади за Державним класифікатором
професій ДК 003: 2010:
341. Фахівці в галузі фінансів та торгівлі
3411. Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та
брокери (посередники) із заставних та фінансових
операцій
3413. Агенти з торгівлі майном
3415. Технічні та торговельні представники
3416. Закупники
3419. Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі
342. Агенти з комерційного обслуговування та
торговельні брокери
Продовжити освіту за другим освітнім рівнем вищої
освіти
5 – Викладання та оцінювання

Викладання та
навчання

Оцінювання

Комбіноване, проблемно-орієнтоване навчання з
використанням інтерактивних
методів, лекції,
практичні заняття, самостійна робота на основі
підручників, навчальних посібників та конспектів,
консультації із викладачами, підготовка бакалаврської
роботи.
Письмові та усні екзамени, наукові есе, тестування
знань, усні презентації, поточний контроль, звіти про
практику, захист кваліфікаційної роботи.
6 – Програмні компетенції

Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності (ЗК)

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у сфері підприємництва та
комерційної діяльності, що передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій, застосування
теорій та методів економічної науки, менеджменту,
бізнес-підприємництва і характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог.
ЗК1. Аналіз та синтез:. Здатність до аналізу та синтезу
на основі логічних аргументів та логічних фактів.
ЗК2. Гнучкість мислення. Можливість застосування
знань та компетентностей у широкому діапазоні
економічної діяльності.
ЗК3. Групова робота. Здатність до командної роботи з
урахуванням вимог дисципліни планування та
управління часом.
ЗК4. Комунікаційні навички. Здатність до аналізу
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Фахові компетенції

інформації
та
використанню
інформаційнокомунікаційних технологій.
ЗК5. Аналітичні навички. Здатність представляти
аналітичну інформацію в стислій доступній формі,
формулювати завдання та керуючі моменти для
дослідження ринкової ситуації на стратегічному та
операційному рівнях.
ЗК6.
Популяризаційні навички. Вміння
спілкуватися с нефахівцями, у т.ч. зі споживачами та
іншими контрагентами (у т.ч. у мультинаціональному
середовищі).
ЗК7. Соціально-культурні навички. Базові уявлення
про основи іноземної мови,
філософії та
державотворення, що сприяють розвитку загальної
культури й соціалізації особистості.
ЗК8. Етичні установки. Дотримання етичних
принципів з погляду професійної чесності та вміння
спілкуватись у колективі.
ПП1. Глибокі знання та розуміння. Базові знання
наукових понять, теорій і методів, необхідних для
розуміння принципів підприємницької, торговельної та
біржової діяльності.
ПП2. Правові знання та розуміння. Базові знання
основних нормативно-правових актів та довідкових
матеріалів, чинних стандартів, інструкцій, офіційних
класифікаторів товарів та інших нормативнорозпорядчих документів у підприємництві, торгівлі та
біржовій діяльності.
ПП3. Інформаційно-комунікаційні навички. Знання
архітектури
та
принципів
функціонування
персональних
комп’ютерів;
технології
обробки
текстових
документів,
технології
створення,
редагування та показу презентацій;
програмного
забезпечення сучасних інформаційних систем в
економіці та бізнес-плануванні.
ПП4. Економічні знання та розуміння. 3асвоєнняя
економічних основ функціонування підприємств в
умовах ринку, вміння досліджувати стан та рух активів,
формування та використання капіталу, доходів і
грошових коштів, які обумовлюють розподіл та
перерозподіл вартості ВВП на макрорівні та
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формування прибутку на макрорівні.
ПП5. Інтегративні навички. Розуміння світових
економічних тенденцій та
уміння інтегрувати
міжнародний досвід здійснення та регулювання
підприємницької діяльності для ефективного розвитку
вітчизняного підприємництва.
ПП6.
Соціально-етичні
установки.
Здатність
розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні,
економічні аспекти, що впливають на формування
підприємницьких рішень.
ПП7.
Техніко-економічні
навички.
здатність
застосовувати професійно-профільовані знання й
практичні навички для розв’язання типових задач
спеціальності, а також експлуатації сучасного
обладнання у сфері телекомунікаційних послуг.
ПП8. Розв’язання проблем та проактивне бачення.
Здатність ідентифікувати і розв'язувати проблеми
шляхом розуміння їх фундаментальних економічних і
правових основ шляхом використання аналітичних
методів і методів моделювання.
ПП9. Навички прийняття підприємницьких рішень.
Уміння аргументувати вибір методів розв’язування
спеціалізованих
задач
на
стратегічному
та
оперативному рівнях, критично оцінювати отримані
результати та захищати прийняті рішення з
урахуванням ризиковості ринкового середовища.
ПП10. Знання та розуміння біржової діяльності.
Розуміння сутності біржової діяльності, нормативноправової бази та системи її регулювання, принципів
організаційної діяльності бірж та механізм їх
функціонування, особливості організації брокерської
діяльності, технології здійснення біржових операцій,
економічний механізм біржової торгівлі.
ПП11. Здатність до інноваційного мислення.
опанувати регулювання і стимулювання інноваційної
діяльності
підприємства,
розробку
системи
фінансування
інноваційних
процесів,
методів
управління інноваційним розвитком організації,
розробку інноваційних проектів.
ПП12. Організаційно-управлінські навички.
Здатність до аналізу та інтеграції інформації для цілей
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організації та управління розвитком підприємства на
рівні підрозділів та виконання функціональних завдань.
ПП13.
Навички
соціально
спрямованого
підприємництва. Засвоєння закономірностей та
основних етапів еволюції, принципів побудови та
особливостей
форм
організації
соціально
відповідального бізнесу в умовах існування розвинутих
ринкових відносин ринків та розгалуженої системи
соціально спрямованих інституцій.
ПП14. Соціально-психологічні здатності. Здатність
розуміти і враховувати соціальні, психологічні,
аспекти, що впливають на формування управлінських
рішень в процесі підприємницької (торгівельної,
біржової) діяльності.
ПП15. Знання та розуміння торговельної діяльності.
Розуміння
сутності
торговельної
діяльності,
нормативно-правової бази та системи її регулювання,
принципів організації діяльності та механізму
функціонування торгівельних підприємств, знання
торгівельних технологій.
ППк1. Здатність готувати документи та угоди для
підписання.
ППк2.
Здатність розробляти та удосконалювати
проекти на рівні підприємства
ППк3. Здатність вести фінансову діяльність,
підприємства
ППк4. Здатність розробляти та оцінювати інноваційні
проекти підприємства
ППк5. Здатність аналізувати та враховувати
особливості ТК при підготовці документів
ППк6. Здатність адаптувати діяльність підприємства
до зовнішніх та внутрішніх змін
ППк7. Здатність розробляти оперативні та тактичні
плани діяльності підприємства
ППк8. Здатність аналізувати інформацію та приймати
раціональні рішення
ППк9. Здатність реалізовувати особливості системи
управління в діяльності підприємства
ППк10. Здатність враховувати міжнародну ситуацію в
діяльності підприємства
7 – Програмні результати навчання
ПРН1.
Здатність
використовувати
в
процесі
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стратегічного
та
операційного
планування
підприємницької діяльності провідні методи економікоматематичного моделювання та прогнозування
ПРН2. Здатність аргументовано відстоювати свої
погляди і переконання в дискусіях; користуватися
категорійно-понятійним апаратом
науки; мати
громадянську позицію, оцінювати свої ідеї та вчинки,
явища і процеси духовного життя з позицій
гуманістичної моралі та естетики, правильно
застосовувати іноземну мову, включаючи спеціальну
термінологію
ПРН3.
Здатність використовувати методологічні
прийоми економічних досліджень, застосовувати
прикладні методики аналізу господарчих процесів,
методи вивчення бізнес-середовища
ПРН4. Здатність здійснювати моніторинг та аналіз
діяльності конкурентів та інших контрагентів
підприємства
ПРН5. Здатність розробляти обґрунтовані фінансовоекономічні
плани
діяльності
підприємства
з
орієнтацією на стратегічну мету та з урахуванням
високого динамізму бізнес-середовища
ПРН6. Здатність формувати обґрунтовані пропозиції
щодо підвищення ефективності та мінімізації
економічних ризиків підприємницької, торговельної та
біржової діяльністю
ПРН7. Здатність формувати маркетингову фінансову
та облікову політики підприємства та формулювати
напрями її удосконалення
ПРН8. Здатність розробляти стратегічні заходи для
зростання обсягів діяльності, мотивації працівників та
підвищення ринкової вартості підприємства
ПРН9. Здатність розробляти стратегію інноваційного
розвитку підприємства та здійснювати економічне
обґрунтування інноваційних проектів або їх елементів
ПРН10. Здатність розробляти заходи для упередження
кризових явищ на підприємстві та формувати механізм
виведення підприємства з кризи
ПРН11. Здатність розв’язувати якісні та кількісні
задачі та приймати базові управлінські рішення в
процесі підприємницької, торговельної та біржової
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діяльності
ПРН12. Здатність адаптувати міжнародні інструменти
та методи ведення підприємницької та торговельної
діяльності у практику функціонування українських
підприємств
ПРН13.
Здатність
готувати
плани
розвитку
інтегрованих маркетингових комунікацій, рекламних
кампаній та готувати презентації щодо маркетингової
діяльності
ПРН14. Здатність використовувати
інформаційні
технології та прикладі ІТ-програми для фінансовоекономічного та стратегічного аналізу та бізнеспланування на підприємстві
ПРН15. Здатність виконувати основні законодавчі
вимоги до здійснення підприємницької, торговельної та
біржової діяльності та моніторити актуальні зміни у
господарчому та податковому законодавстві
ПРН16.
Здатність складати аналітичні звіти за
результатами діяльності підприємства та його
підрозділів
ПРН17. Здатність обґрунтовувати напрями розвитку
інтеграційних процесів на підприємстві та напрями
здійснення зовнішньоекономічної діяльності
ПРН18.
Здатність створювати та розвивати
сприятливі соціально-психологічні умови роботи на
підприємстві
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Висококваліфіковані науково-педагогічні працівники,
що забезпечують освітньо-професійну програму за
кваліфікацією відповідають профілю і напряму
дисциплін, що викладаються, мають необхідний стаж
педагогічної роботи, досвід практичної роботи та
Кадрове забезпечення
володіють знанням іноземної мови на рівні В2 (Upper
intermediate).
В процесі організації навчального процесу залучаються
професіонали з досвідом дослідницької, управлінської,
інноваційної, творчої та фахової роботи.
Використання програмного забезпечення:
− Asana, Wonderlist – для планування робочого часу
Матеріально-технічне
та
виконання
планів
ділових
центрів
забезпечення
відповідальності,
відділів,
підрозділів,
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департаментів
− GoogleDocs, GoogleAnalytics, GoogleTrends –
проведення та оцінка масштабних досліджень
− MindMap, Mindomo – інструменти для створення
карт проектів та генерування інноваційних ідей
− Microsoft Power BI, Microsoft Visio – аналітика та
візуалізація даних
− Microsoft Project, Spider Project Lite, OpenProj,
GanttProject, Microsoft Excel – управління
проектами
− Project Expert – розробка бізнес-планів та оцінка
інвестиційних проектів
− 1С: Підприємство 8, Парус-підприємство 8 –
ERP- та CRM-системи для автоматизації
управління підприємством, організацією
− M.E.Doc, АСКОД, СЕД Діло, Microsoft Excel,
Microsoft
Word,
Microsoft
Outlook
–
документообіг
− MetaTrader –
інституційна мультиринкова
платформа для торгівлі, технічного аналізу та
використання автоматичних торгових систем
− SimpleXMLReports – формування електронні
форми регулярної (квартальної, річної) та
нерегулярної
(особливої)
інформації,
що
розкривається емітентами цінних паперів
Всі дисципліни навчального плану забезпечені
та
навчально-методичними
Інформаційне
та інформаційними
засобами
системи
дистанційного
навчально-методичне матеріалами,
забезпечення
навчання Moodle у т.ч. доступом до електронної
бібліотеки Державного університету телекомунікацій.
9 – Академічна мобільність
Наявність двосторонніх договорів між ДУТ та вищими
навчальними
закладами
України
забезпечує
національну кредитну мобільність
Зміст
навчання відповідає
світовим освітнім
Міжнародна кредитна стандартам, що дозволяє приймати участь у програмах
подвійних дипломів та бути конкурентоспроможним на
мобільність
світовому ринку праці
Навчання іноземних
Дозволяє можливість навчання іноземним громадянам
здобувачів вищої
освіти
Національна
кредитна мобільність
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1. Перелік компонент освітньо-професійної / наукової програми та їх
логічна послідовність
2.1. Зміст підготовки за освітньою програмою компетентності та
результатами навчання
№
п.п.

Дисципліна
1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ділові комунікації
Управлінські рішення в
процесі українського
державотворення
Філософія
Етика ділового спілкування та
риторика
Хмарні технології
Штучний інтелект

ЗК 16.1.01

ЗК5, ПП3

ПРН14

ЗК 16.1.02
ЗК 16.1.03
ЗК 16.1.04

ЗК8
ЗК1, ЗК6
ПП1, ПП4

ПРН2
ПРН1, ПРН16
ПРН3

ЗК 16.1.05

ЗК5, ПП6, ПП11

ПРН2

ЗК 16.1.06

ЗК8

ПРН18

ЗК 16.1.07

ЗК5

ПРН14

ЗК 16.1.08

ЗК6, ПП1

ПРН5, ПРН6

ЗК 16.1.09

ЗК5, ЗК8, ППк1

ПРН1, ПРН2,
ПРН11

ЗК 16.1.10

ЗК2, ЗК8

ПРН18

ЗК 16.1.11

ЗК8

ПРН18

ЗК 16.1.12

ЗК4, ЗК8

ПРН18

ЗК 16.1.13
ЗК 16.1.14

ЗК5, ПП3
ЗК5, ПП3

ПРН14
ПРН14

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

Основи підприємництва
Менеджмент і адміністрування

ПП.16.2.01

3

Маркетинг

ПП.16.2.03

4

Економіка підприємства

ПП.16.2.04

5

Правові основи бізнесу
Економіка торговельного підприємства
Ціноутворення
Господарське право

2

6
7
8
9

Результат
навчання

Компетентність

Цикл дисциплін загальної підготовки

Застосування інформаційнотелекомунікаційних засобів
Іноземна мова *
Вища математика
Економічна теорія
Групова динаміка та
комунікації
Соціально-екологічна безпека
життєдіяльності
Практикум рекламних
презентацій
Статистичне моделювання і
прогнозування економічних
процесів

2.
1

Шифр

Бізнес-планування на підприємстві

ПРН5, ПРН18

ПП.16.2.05

ЗК2, ПП13
ЗК2,ПП8, ПП12,
ППк2
ЗК6, ПП2, ПП15,
ППк4
ПП4, ПП7, ПП9,
ППк2, ППк7
ПП2, ППк2, ППк8

ПП.16.2.06

ЗК2, ЗК5, ПП15

ПРН6, ПРН8

ПП.16.2.07
ПП.16.2.08

ППк6, ППк7, ППк8
ПП2, ППк1, ППк5
ЗК2, ЗК4, ЗК5,
ПП8, ППк2, ППк6,
ППк7, ППк8, ППк9

ПРН4, ПРН8
ПРН8, ПРН15

ПП.16.2.02

ПП.16.2.09
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ПРН4, ПРН11
ПРН7, ПРН13
ПРН3, ПРН8
ПРН8, ПРН15

ПРН5, ПРН10,
ПРН11, ПРН13

10
11

Фінанси, гроші і кредит
Облік і аудит

ПП.16.2.10
ПП.16.2.11

ПП4, ПП8, ППк3
ЗК6, ПП9, ППк3

12

Практикум суб'єкта
підприємницької діяльності

ПП.16.2.12

ПП2, ПП7, ПП11,
ППк1, ППк3

ПП.16.2.13

ПП2, ППк1

ПП.16.2.14

ПП12, ПП15,
ППк3, ППк9

13
14

Правове регулювання
трудової діяльності
Організація торгівлі та
торговельна діяльність

ПРН7, ПРН8
ПРН7, ПРН11
ПРН1, ПРН3,
ПРН8, ПРН11,
ПРН14, ПРН15
ПРН8, ПРН15,
ПРН18
ПРН4, ПРН7,
ПРН8, ПРН11
ПРН6, ПРН15,
ПРН18
ПРН8, ПРН15,
ПРН17
ПРН7

15

Податки та податкові системи

ПП.16.2.15

ПП2, ПП8, ППк3

16

Договірне право

ПП.16.2.16

ПП9, ППк1, ППк5

17

Логістика
Правове регулювання
біржової діяльності
Зовнішньо-економічна
діяльність
Моделювання вартості
компанії

ПП.16.2.17

ЗК6, ПП3, ПП15

ПП.16.2.18

ПП2, ПП13, ППк1

ПРН6, ПРН8,
ПРН15

ПП.16.2.19

ЗК2, ЗК4, ЗК5,
ПП4, ПП5, ППк10

ПРН12, ПРН17

21

Біржова діяльність

ПП.16.2.21

22
23

Управління капіталом
Ринок цінних паперів
Економічна безпека
підприємства
Ознайомча практика
Виробнича практика
Переддипломна практика
Кваліфікаційна робота
Підсумкова атестація

ПП.16.2.22
ПП.16.2.23

18
19
20

24
25
26
27
28
29

1
2

2
3

ПП.16.2.24

ПП4, ПП9, ППк3,
ППк8, ППк10
ПП10, ППк1,
ППк5, ППк8,
ППк10
ПП4, ПП9
ПП3, ПП10, ПП12

ПРН6, ПРН8,
ПРН11, ПРН15

ПП4, ПП8, ППк8,
ППк9

ПРН8, ПРН11,
ПРН10, ПРН15

ПРН8, ПРН12

ПРН4, ПРН8
ПРН4, ПРН14

ПП.16.2.25
ПП.16.2.26
ПП.16.2.27

3.

Дисципліни вільного вибору студента

3.1.

Дисципліни циклу загальної підготовки

Іноземна мова *
3.2.

1

ПП.16.2.20

ППк 16.3.1.01
ППк 16.3.1.02

ЗК8
ЗК7, ППк1

ПРН2
ПРН2

Дисципліни циклу професійної підготовки

Організація підприємницької
діяльності
Соціальна відповідальність
бізнесу
Автоматизоване робоче місце
підприємця

ППк 16.3.2.01

ЗК3, ПП6, ПП12,
ППк2, ППк4

ПРН3, ПРН4,
ПРН5, ПРН8,
ПРН11, ПРН18

ППк 16.3.2.02

ЗК8, ПП6, ПП13,
ПП14, ППк6, ППк8

ПРН11, ПРН18

ППк 16.3.2.03

4

Стратегічне управління
підприємством

ППк 16.3.2.04

5

Інвестиції та кредитування

ППк 16.3.2.05
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ПП7, ПП12, ПП15,
ППк2, ППк3, ППк9
ПП4, ПП5, ПП8,
ППк7, ППк9,
ППк10
ПП4, ПП8, ПП9,
ПП11,ППк1, ППк4,

ПРН4, ПРН5,
ПРН11, ПРН15
ПРН3, ПРН6,
ПРН8
ПРН8, ПРН9,

6

бізнесу
Управління стратегічними
змінами

ППк 16.3.2.06

ППк8, ППк10

ПРН10, ПРН17

ПП1, ПП8, ППк7,
ППк9
ПП7, ПП8, ПП9,
ПП11, ППк1, ППк3

ПРН9, ПРН10,
ПРН17
ПРН4, ПРН5,
ПРН8, ПРН11
ПРН4, ПРН7,
ПРН8

7

Практикум комерсанта

ППк 16.3.2.07

8

Системи і технології торгівлі

ППк 16.3.2.08

ПП12, ПП15

9

Франчайзинг та комерційні
послуги на ринку
телекомунікацій

ППк 16.3.2.09

ПП2, ПП13, ПП15,
ППк1, ППк3, ППк9

ПРН8, ПРН12,
ПРН14

10

Антикризовий менеджмент

ППк 16.3.2.10

11

Практикум трейдера та
торгівельного брокера

ППк 16.3.2.11

12

Організація біржової справи

ППк 16.3.2.12

ПП8, ПП9, ПП13,
ППк1, ППк3, ППк9
ПП10, ППк4,
ППк8, ППк10
ПП3, ПП10, ПП12,
ППк1, ППк5, ППк8

ПРН6, ПРН9,
ПРН10
ПРН4, ПРН5,
ПРН8, ПРН11
ПРН4, ПРН11,
ПРН14

* Для іноземців та осіб без громадянства замінюється на дисципліну «Українська мова як іноземна»
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2.2. Перелік компонент ОП
Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового
контролю

1

2

3

4

6
10
8
6
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3

залік
залік/іспит
залік/іспит
залік/іспит
залік
іспит
залік
іспит
залік
іспит
іспит
залік
залік
залік

Обов’язкові компоненти ОП

Цикл дисциплін загальної підготовки
ЗК.16.1.01
ЗК.16.1.02
ЗК.16.1.03
ЗК.16.1.04
ЗК.16.1.05
ЗК.16.1.06
ЗК.16.1.07
ЗК.16.1.08
ЗК.16.1.09
ЗК.16.1.10
ЗК.16.1.11
ЗК.16.1.12
ЗК.16.1.13
ЗК.16.1.14

Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів
Іноземна мова
Вища математика
Економічна теорія
Групова динаміка та комунікації
Соціально-екологічна безпека життєдіяльності
Практикум рекламних презентацій
Статистичне моделювання і прогнозування економічних процесів
Ділові комунікації
Управлінські рішення в процесі українського державотворення
Філософія
Етика ділового спілкування та риторика
Хмарні технології
Штучний інтелект

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
ПП.16.2.01
ПП.16.2.02
ПП.16.2.03
ПП.16.2.04
ПП.16.2.05
ПП.16.2.06
ПП.16.2.07
ПП.16.2.08
ПП.16.2.09
ПП.16.2.10
ПП.16.2.11
ПП.16.2.12
ПП.16.2.13
ПП.16.2.14
ПП.16.2.15
ПП.16.2.16
ПП.16.2.17
ПП.16.2.18
ПП.16.2.19
ПП.16.2.20
ПП.16.2.21
ПП.16.2.22
ПП.16.2.23
ПП.16.2.24

Основи підприємництва
Менеджмент і адміністрування
Маркетинг
Економіка підприємства
Правові основи бізнесу
Економіка торговельного підприємства
Ціноутворення
Господарське право
Бізнес-планування на підприємстві
Фінанси, гроші і кредит
Облік і аудит
Практикум суб'єкта підприємницької діяльності
Правове регулювання трудової діяльності
Організація торгівлі та торговельна діяльність
Податки та податкові системи
Договірне право
Логістика
Правове регулювання біржової діяльності
Зовнішньо-економічна діяльність
Моделювання вартості компанії
Біржова діяльність
Управління капіталом
Ринок цінних паперів
Економічна безпека підприємства
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4
4
4
4
5
3
3
5
5
4
4
4
4
6
4
3
4
3
4
4
5
4
4
4

іспит
іспит
іспит
залік
залік
залік
іспит
іспит
іспит
залік
іспит
залік
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
залік
залік
іспит
іспит
іспит
іспит

ПП.16.2.25
ПП.16.2.26
ПП.16.2.27

Ознайомча практика
Виробнича практика
Переддипломна практика
Кваліфікаційна робота
Підсумкова атестація
Загальний обсяг обов'язкових компонент:

3
6
6
5
1
180

залік
залік
залік

10
20

залік/іспит
залік

5

залік

5

залік

5

іспит

5

залік

5

залік

5

залік

Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 (за вибором студентів)
ППк 16.3.1.01 Іноземна мова
ППк 16.3.1.02 Іноземна мова професійного спрямування
Вибірковий блок 2 (за вибором студентів)
ППк 16.3.2.01 Організація підприємницької діяльності
ППк 16.3.2.02 Соціальна відповідальність бізнесу
Вибірковий блок 3 (за вибором студентів)
ППк 16.3.2.03 Автоматизоване робоче місце підприємця
ППк 16.3.2.04 Стратегічне управління підприємством
Вибірковий блок 4 (за вибором студентів)
ППк 16.3.2.05 Інвестиції та кредитування бізнесу
ППк 16.3.2.06 Управління стратегічними змінами
Вибірковий блок 5 (за вибором студентів)
ППк 16.3.2.07 Практикум комерсанта
ППк 16.3.2.08 Системи і технології торгівлі
Вибірковий блок 6 (за вибором студентів
Франчайзинг та комерційні послуги на ринку
ППк 16.3.2.09
телекомунікацій
ППк 16.3.2.10 Антикризовий менеджмент
Вибірковий блок 7 (за вибором студентів
ППк 16.3.2.11 Практикум трейдера та торгівельного брокера
ППк 16.3.2.12 Організація біржової справи
Загальний обсяг вибіркових компонент:

60

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Форми атестації Атестація бакалаврів з підприємництва, торгівлі та
здобувачів вищої біржової справи
здійснюється у формі складання
освіти
комплексного фахового іспиту та публічного захисту
кваліфікаційної роботи.
Атестація здійснюється відкрито і гласно.
Вимоги до
Кваліфікаційна робота перевіряється на плагіат згідно
кваліфікаційної
«Положення про запобігання академічному плагіату у
роботи
Державному університеті телекомунікацій».
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2.3. Структурно-логічна схема ОП

Цикл загальної підготовки

Цикл

І курс
1 семестр

ІІ курс
2 семестр

4 семестр

5 семестр

5

Іноземна
мова

5

Економічна
теорія

3

Економічна
теорія

3

Практикум
рекламних
презентацій

3

Філософія

3

Етика ділового
спілкування та
риторика

3

Вища матем.

4

Вища матем.

4

Стат. модел. і
прогн. економ.
процесів

4

Ділові
комунікації

3

Хмарні
технології

3

6

Групова
динаміка та
комунікації

3

Соц. екол.
безп. життєд.

3

Застосування
інфотелеком.
технологій

Управлінські
рішення українського
державотворення

18

7

ІV курс
6 семестр

Іноземна
мова

18

Цикл професійної підготовки

3 семестр

ІІІ курс

Штучний
інтелект

7 семестр

Всього
8 семестр

9

6

3

0

0

Економіка
підприємства

4

Ціноутворення

3

Фінанси, гроші
та кредит

4

Практикум
СПД

4

Договірне
право

3

Моделювання
вартості
компанії

4

Економічна
безпека
підприємства

4

Маркетинг

4

Правові
основи
бізнесу

5

Бізнеспланування на
підприємстві

5

Облік і аудит

4

Організація
торгівлі та
торгівельна
діяльність

6

Логістика

4

Управління
капіталом

4

Ринок цінних
паперів

4

4

Економіка
торговельного підприємства

3

Господарське
право

4

Податкове
право

4

Правове
регулювання
біржової
діяльності

3

Біржова
діяльність

5

Зовнішньоекономічна
діяльність

4

12

Правове
регулювання
трудової
діяльності

5

13

10

4,17

51

21,25

61

25,4

98

40,8

3

4

12

%

3

Основи підприємництва

Менеджмент і
адміністрування

Кр.

8

14

51

11

20

8

Вільного вибору студента

Організація
підприємницької
діяльності

Іноземна мова

0

0

5

5

Автоматизоване
робоче місце
підприємця

Іноземна мова

10

Практична
підготовка

5

Інвестиції та
кредитування
бізнесу

5

Іноземна мова
професійного
спрямування

10
Ознайомча
практика

5

Практикум
комерсанта

5

Франчайзинг та
комерційні
послуги на
ринку
телекомунікацій

5

Іноземна
мова
професійного
спрямування

5

Іноземна мова
професійного
спрямування

10

10
Виробнича
практика

3

5

Практикум
трейдера та
торгівельного
брокера

5

30

12,5

5

Іноземна мова
професійного
спрямування

5

30

12,5

10

6

Державна
атестація

Всього

30

30

30

30

30

52

30

30

10

60

25,0

Переддипломна
практика

6

15

6,3

Підготовка
бакал. роботи

6

6

2,5

30

240

100

ЗК.16.1.01
ЗК.16.1.02
ЗК.16.1.03
ЗК.16.1.04
ЗК.16.1.05
ЗК.16.1.06
ЗК.16.1.07
ЗК.16.1.08
ЗК.16.1.09
ЗК.16.1.10
ЗК.16.1.11
ЗК.16.1.12
ЗК.16.1.13
ЗК.16.1.14

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
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ППк10

ППк9

ППк8

ППк7

ППк6

ППк5

ППк4

ППк3

ППк2

ППк1

ПП15

ПП14

ПП13

ПП12

ПП11

ПП10

ПП9

ПП8

ПП7

ПП6

ПП5

ПП4

ПП3

ПП2

ПП1

ЗК8

ЗК7

ЗК6

ЗК5

ЗК4

ЗК3

ЗК2

ЗК1

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми

•
•

•

ППк10

ППк9

ППк8

ППк7

ППк6

ППк5

ППк4

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

ППк3

•
•
•

•

ППк2

ППк1

ПП15

ПП14

ПП13

ПП12

ПП11

ПП10

ПП9

ПП8

ПП7

ПП6

ПП5

ПП4

ПП3

ПП2

ПП1

ЗК8

ЗК7

ЗК6

ЗК5

ЗК4

ЗК3

ЗК2

ЗК1
ПП.16.2.01
ПП.16.2.02
ПП.16.2.03
ПП.16.2.04
ПП.16.2.05
ПП.16.2.06
ПП.16.2.07
ПП.16.2.08
ПП.16.2.09
ПП.16.2.10
ПП.16.2.11
ПП.16.2.12
ПП.16.2.13
ПП.16.2.14
ПП.16.2.15
ПП.16.2.16
ПП.16.2.17
ПП.16.2.18
ПП.16.2.19
ПП.16.2.20
ПП.16.2.21
ПП.16.2.22
ПП.16.2.23
ПП.16.2.24
ПП.16.2.25
ПП.16.2.26
ПП.16.2.27

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•
•

•
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•
•

•

ППк10

ППк9

ППк8

ППк7

ППк6

ППк5

ППк4

ППк3

ППк2

ППк1

ПП15

ПП14

ПП13

ПП12

ПП11

ПП10

ПП9

ПП8

ПП7

ПП6

ПП5

ПП4

ПП3

ПП2

ПП1

ЗК8

ЗК7

ЗК6

ЗК5

ЗК4

ЗК3

ЗК2

ЗК1
ППк 16.3.1.01
ППк 16.3.1.02
ППк 16.3.2.01
ППк 16.3.2.02
ППк 16.3.2.03
ППк 16.3.2.04
ППк 16.3.2.05
ППк 16.3.2.06
ППк 16.3.2.07
ППк 16.3.2.08
ППк 16.3.2.09
ППк 16.3.2.10
ППк 16.3.2.11
ППк 16.3.2.12

•
•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
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•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

•
•

•

ПРН18

ПРН17

ПРН16

ПРН15

ПРН14

ПРН13

ПРН12

ПРН11

ПРН10

ПРН9

ПРН8

ПРН7

ПРН6

ПРН5

ПРН4

•
•

•
•
•

ЗК.16.1.05
ЗК.16.1.06
ЗК.16.1.07

•
•
•

ЗК.16.1.08
ЗК.16.1.09

ПРН3

•

ЗК.16.1.01
ЗК.16.1.02
ЗК.16.1.03
ЗК.16.1.04

ПРН2

ПРН1

5.Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми

•

•

•

•
•
•
•

ЗК.16.1.10
ЗК.16.1.11
ЗК.16.1.12
ЗК.16.1.13

•
•

ЗК.16.1.14
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•
•

•
•
•
•
•
•

•

ПП.16.2.06

•

ПП.16.2.07
ПП.16.2.08

•
•

•

ПП.16.2.09
ПП.16.2.10
ПП.16.2.11

•
•
•

•

ПРН18

ПРН17

ПРН16

ПРН15

ПРН14

ПРН13

ПРН12

ПРН11

ПРН10

•

ПП.16.2.05

•
•

•

ПП.16.2.15
ПП.16.2.16
ПП.16.2.17

•

ПП.16.2.18

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

ПП.16.2.19
ПП.16.2.20
ПП.16.2.21
ПП.16.2.22
ПП.16.2.23
ПП.16.2.24

ПРН9

•

•

ПП.16.2.03
ПП.16.2.04

ПП.16.2.12
ПП.16.2.13
ПП.16.2.14

ПРН8

ПРН7

ПРН6

ПРН5

ПРН4

ПРН3

ПРН2

ПРН1

•

ПП.16.2.01
ПП.16.2.02

•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

ПП.16.2.25
ПП.16.2.26
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•

•

ПРН18

ПРН17

ПРН16

ПРН15

ПРН14

ПРН13

ПРН12

ПРН11

•

ПРН10

•

ПРН9

•

ПРН8

•

ПРН7

ПРН5

•

ПРН6

ПРН4

ППк 16.3.2.01
ППк 16.3.2.02
ППк 16.3.2.03
ППк 16.3.2.04

ПРН3

ППк 16.3.1.01
ППк 16.3.1.02

ПРН2

ПРН1

ПП.16.2.27

•
•

•

•
•

•
•

ППк 16.3.2.05
ППк 16.3.2.06
ППк 16.3.2.07
ППк 16.3.2.08
ППк 16.3.2.09
ППк 16.3.2.10
ППк 16.3.2.11
ППк 16.3.2.12

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

Гарант освітньої програми
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•
•

Зразок форми 2
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60

Зразок форми 3

61

Зразок форми 4

62

63

Зразок форми 5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

__________________________________________________
(назва інституту (факультету))

(назва кафедри

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
навчальної дисципліни
__________________________________________
(назва навчальної дисципліни)

для
галузі
знань
______________________________________________________
спеціальність________________________________________________________
_
спеціалізація________________________________________________________
__

КИЇВ
64

Навчально-методичний комплекс розробили:
посада,
науковий ступінь, наукове звання ______________

_____________________

підпис

П.І.Б.

посада,
науковий ступінь, наукове звання ______________

_____________________

підпис

П.І.Б.

посада,
науковий ступінь, наукове звання ______________

_____________________

підпис

П.І.Б.

Навчально-методичний комплекс обговорено та схвалено на засіданні
кафедри __________________________________________, протокол №____
повна назва кафедри

від «___» ____________ 20___р.
Завідувач кафедри ____________ _________________
підпис

П.І.Б.

Навчально-методичний комплекс обговорено та схвалено на засіданні
НМРІ ________, протокол № ____ від «___» ____________ 20___р.
Голова НМРІ _____________ _____________
підпис

Плановий термін між ревізіями – 1 рік
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П.І.Б.

Зразок форми 6
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
Дисципліна ____________________________________________________________
(назва дисципліни)
галузь знань_____________________________________________________________
(шифр та назва)
спеціальність____________________________________________________________
(шифр та назва)
Освітня програма________________________________________________________
(та назва)
адреса
Дата
посилання
останнього
на
Дата затвердження внесення
№
Складова комплексу
електронни та номер протоколу
змін
й ресурс засідання кафедри
MOODLE
1 Навчальна програма
2 Робоча навчальна програма
(для денної та заочної навчання)
4 Плани лекцій або анотація до
навчальної дисципліни
5 Тематичний
дисципліни

план

вивчення

6 Методичні
рекомендації
до
проведення
лабораторних,
семінарських, практичних занять
7 Дидактичне
забезпечення
самостійної роботи студентів
8 Матеріали
комплексної
контрольної роботи (ректорські
контрольні роботи
9 Засоби діагностики
досягнень студентів

навчальних

10 Затверджені
питання
модульний контроль

на

11 Затверджені екзаменаційні білети
на семестровий контроль
12 Затверджені теми курсових робіт
13 Затверджений
перелік
дипломних робіт (проектів)
14 Методичні

тем

рекомендації

66

виконання контрольних робіт для
студентів заочної форми навчання
та завдання
15 Перелік
навчально-методичних
посібників, технічних засобів
навчання
16 Інформаційні матеріали бібліотеки
по забезпеченню навчальними
підручниками (посібниками) з
дисципліни та список додаткової
літератури
17 Затверджені екзаменаційні білети
до державної атестації
18 Методичні
рекомендації
до
виконання курсових робіт (якщо
передбачені навчальним планом)
19 Методичні
рекомендації
до
проведення усіх видів практик
20 Методичні
виконання
(проектів )
Викладач

вказівки
дипломних

щодо
робіт

___________________
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__________________________

Зразок форми 7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
___________________________________________________________________
__
(назва інституту)

Кафедра _______________________________
―ЗАТВЕРДЖУЮ‖
Проректор навчальної роботи
________________________________
―______‖_______________20___ року

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

_____________________________________________________________
(шифр і назва навчальної дисципліни)

спеціальність ______________________________________________________
(шифр і назва спеціальності)

спеціалізція________________________________________________________
(назва спеціалізації)

Затверджено рішенням Науково-методичною
радою
Університету
протокол
від
«___»_____________________20___р.№____

______ – 20___ рік
68

Розробники:
___________________________________________________________________
(прізвище та ініціали, посада, наукова ступінь, вчене звання)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Програма схвалена на засіданні кафедри _______________________________
(назва кафедри)

«____»________________20___ року, протокол № ___

Завідувач кафедри _______________
(підпис)

_______________________
(прізвище та ініціали)

Обговорено та рекомендовано до затвердження Науково-методичною радою
інституту
______________________ «

»______ 20__ р., протокол №

(підпис голови НМВІ)

Погоджено:
Проректор з навчально-педагогічної роботи ___________________.

69

Програму
вивчення
навчальної
дисципліни
«________________________________» складено відповідно до освітньопрофесійної
(освітньо-наукової)
програми
підготовки
___________________________спеціальності
(спеціалізації)
____________
______________________________________________________________________
(назва освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівня)

( код і назва (або декілька))

Предметом вивчення навчальної дисципліни є __________________________
___________________________________________________________________
Міждисциплінарні зв’язки________________________________________
___________________________________________________________________
1 Дисципліна є нормативною, вибірковою (підкреслити потрібне)
2 Мета та завдання навчальної дисципліни
2.1

Метою

викладання

навчальної

дисципліни

є

_______________________________________________________________________
_
2.2 Основними завданнями вивчення дисципліни є ______________________
___________________________________________________________________
2.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми
студенти повинні
знати:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
вміти:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
На вивчення навчальної дисципліни відведене ____ годин, ____ кредитів
ЄКТС.
Форма підсумкового контролю _____________________
3 Інформаційний обсяг навчальної дисципліни відповідно до ОПП, що
затверджено (ким, коли)
Змістовий модуль
1__________________________________________________________________
(назва змістовного модулю)

___________________________________________________________________
Змістовий модуль
2__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
і т. н.
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4 Рекомендована література
Основна___________________________________________________________
___________________________________________________________________
Додаткова__________________________________________________________
___________________________________________________________________
5 Засоби діагностування успішності навчання
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6 Критерії успішності
___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Зразок форми 8
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
___________________________________________________________________
(назва інституту)

Кафедра _______________________________
―ЗАТВЕРДЖУЮ‖
Проректор з навчальної роботи
________________________________
―______‖_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

_____________________________________________________________
(шифр і назва навчальної дисципліни)

спеціальність ______________________________________________________
(шифр і назва спеціальності)

спеціалізція_______________________________________________________
(назва спеціалізації)

______ 20___ рік
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Робоча програма ___________________________________для студентів
(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки (галузь знань) _________________,
спеціальністю ________________, спеціалізацією __________________,
освітнім рівнем ____________________ „___‖ ________, 20__ року __ с.

____________________________________________________
Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ______________________
Протокол від. ―____‖________________20__ року № ___
Завідувач кафедри_________ (__________________)
(підпис)

(прізвище та ініціали)

―_____‖___________________ 20___ року
Схвалено Науково-методичною радою інституту _______________________
Протокол від. ―____‖________________20___ року № ___
Голова НМРІ_______________ (_____________________)
(підпис)

(прізвище та ініціали)

―_____‖________________20__ року
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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, шифр
спеціальності та назва,
освітній рівень

Характеристика
навчальної дисципліни
денна
форма
навчання

заочна
форма
навчання

Галузь знань
_______________
(шифр і назва)

Кількість кредитів –

Назва спеціальності
_______________
(шифр і назва)
Або

Нормативна
(або за вибором студента)

Освітня програма
(шифр і назва)

Модулів –
Змістових модулів –
Індивідуальне
науково-дослідне
завдання ___________
(назва)

Загальна
годин -

кількість

Спеціальність
(професійне
спрямування):
_______________
Спеціалізація
_____________
( назва)

Рік підготовки:
-й
-й
Семестр
-й

-й
Лекції

Тижневих годин для
денної
форми Освітній рівень
навчання:
________________
(перший, другий, третій)
аудиторних –
самостійної
роботи
студента -
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год.
год.
Практичні, семінарські
год.
год.
Лабораторні
год.
год.
Самостійна робота
год.
год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю:

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета ..............
Завдання .....................
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: ....................
вміти: ...................
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. ..........
Тема 1. ......
Тема 2 . ....
4. Структура навчальної дисципліни
Назви
Кількість годин
змістових
денна форма
Заочна форма
модулів і тем усього
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб інд с.р.
л п лаб інд с.р.
1
2
3 4 5
6
7
8
9 10 11 12 13
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Назва
Тема
1.
Назва
Тема
2.
Назва
Разом
за
змістовим
модулем 1
Змістовий модуль 2. Назва
Тема
1.
Назва
Тема
2.
Назва
Разом
за
змістовим
модулем 2
Усього
годин
Модуль 2
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ІНДЗ

- -

-

-

-

-

Усього
годин
5. Теми семінарських занять
Назва теми

№
з/п
1
2
...

6. Теми практичних занять
Назва теми

№
з/п
1
2
...

7. Теми лабораторних занять
Назва теми

№
з/п
1
2
...

Кількість
годин

Кількість
годин

Кількість
годин

8. Самостійна робота
№
з/п
1
2

Назва теми
...
...

Кількість
годин
...
...

Разом
9. Індивідуальні завдання
10. Методи навчання
11. Методи контролю
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль №1
Змістовий модуль № 2
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
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Сума
100

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.
Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий
модуль 1
Т1 Т2 Т3

Підсумкови
й тест
Сума
(екзамен)

Змістовий модуль Змістовий модуль
2
3
Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т Т1 Т11 Т1
9 0
2

100

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.
Приклад за виконання курсового проекту (роботи)

Пояснювальна
Ілюстративна
Захист роботи
записка
частина
до ___
до ___
до ___
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Рейтинговий
показник

Оцінка
ECTS

90 – 100
82-89
75-81
64-74
60-63

А
В
С
D
Е

35-59
1-34

FX
F

100

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
для заліку
проекту
(роботи),
практики
відмінно
добре

зараховано

задовільно
незадовільно з
можливістю повторного
складання
незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення
1. ......
14. Рекомендована література
Базова
1. .....
Допоміжна
1. ......

Сума

15. Інформаційні ресурси
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не зараховано

Зразок форми 9
Тематичний план вивчення дисципліни

Дата

Лекції

Кількість
годин

(повна назва кафедри)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
для студентів освітнього рівня
"_______"
галузі
знань
_____
________________________________
________________________________
Курс___________________________
Група___________________________
з
дисципліни
"____________________________"
__ семестр 20__-20__ навчальний рік

Самостійна
робота (год.)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Зав. кафедри_________________
___________________ ПІБ
«___» ______________ 20__ р.
К-сть тижнів
Лекцій
Практичних
занять
Індивідуальна
робота
Самостійна
робота
з них:
ДЗ
РГР
КР
Всього

Дата
Практичні заняття

Науково-педагогічний працівник ______________ (ПІБ)
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Кількість
годин

Інститут____________________________________________
Кафедра __________________________________________

Самостійна
робота
(год.)

Зразок форми 10
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
________________________________________________________
(назва інституту (факультету))

КАФЕДРА ___________________________________
(повна назва кафедри)

ПЛАН КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
з дисципліни «______________________»
за спеціальністю ______________________________________________
(шифр та повна назва напряму (спеціальності))

Спеціалізації__________________________________________________

Укладач(і):______________________
(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача)

Конспект лекцій розглянутий та схвалений
на засіданні кафедри _______________
(повна назва кафедри)

Протокол № ____ від «___»_____20__р.
Завідувач кафедри_____________________
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Лекція № _______
Тема лекції:
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________
План лекції
1.
2.
3.
Література
1. ________________________________________________________
(повна назва джерела із зазначенням розділів та сторінок))

2. ________________________________________________________
__________________________________________________________
3. ________________________________________________________
__________________________________________________________

Зміст лекції
1.

Наочні посібники

(Інфокус, полілюкс, слайди, схеми, макети тощо).
Завдання на самостійну роботу
1_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. ________________________________________________________
__________________________________________________________
Посада,
науковий
ступінь,
вчене
звання,
підпис
__________________
(ініціали,
прізвище)
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Зразок форми 11
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
________________________________________________________
(назва інституту (факультету))

КАФЕДРА ___________________________________
(повна назва кафедри)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри ____________
_____________________________
_________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

"___" _____________20___ року

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
для проведення занять
__________________________________________________________
(вид заняття)

зі студентами інституту (факультету)
_______________________________________________
(назва інституту (факультету))

з навчальної дисципліни: _________________________________________
(назва навчальної дисципліни)

_______________________________________________________________________
Тема:
___________________________________________________________________________
(номер і назва теми в програмі навчальної дисципліни)

_____________________________________________________________________
Заняття:
_________________________________________________________________________
(номер і назва заняття в тематичному плані)

__________________________________________________________________
Час: ___________
Навчальна та виховна мета
1. _________________________________________________________
___________________________________________________________
2. _________________________________________________________
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___________________________________________________________
Навчально-методичне забезпечення
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
Обговорено та схвалено на засіданні
кафедри
―___‖ _______ 20___ року Протокол №____

План проведення заняття
№
зп

Навчальне питання (проблема)
І

Вступ.

І

Основна частина

І

Заключна частина

Час,
хв.

Метод
проведення

І

ІІ

Організація та методика проведення заняття

Додатки:
методична розробка для проведення семінарського заняття
методична розробка для проведення практичного заняття
методична розробка для проведення лабораторного заняття
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(посада, науковий ступінь, вчене звання, підпис, ініціали, прізвище)

Начальник навчально-методичного відділу
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Зразок форми 12
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
_________________________________________________________________
(назва інституту (факультету))

Кафедра______________________________________________
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
__________________
(підпис)

_____________
(ПІБ)

«______»____________________20___р.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
( з зазначенням виду контролю: поточний, модульний або семестровий)
з дисципліни «________________________________»

Розробник _________________________
(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача)
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
_________________________________________________________________
(назва інституту (факультету))

Кафедра______________________________________________
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
__________________
(підпис)

_____________
(ПІБ)

«______»____________________20___р.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА №___
з дисципліни «________________________________»

Розробник ________________________
(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача)
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Зразок форми 13
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
_________________________________________________________________
(назва інституту (факультету))

КАФЕДРА ______________________________
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
__________________

_____________

(підпис)

(ПІБ)

«______»____________________20___р.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___
Дисципліна «______________________»
Спеціальність_______________________
Освітній рівень_________________________________
І. Теоретичне завдання
1. Пояснити …….
2. Охарактеризувати…….
3. Дати правильну відповідь на тестові завдання……….
…..
ІІ. Практичне завдання
1. Вирішити проблемну ситуацію…..
2. Розв’язати задачу….
Затверджено на засіданні кафедри
Протокол №____ від „____‖ ________________ 20____року

Викладач _______________

__________________________

(підпис)

(П.І.Б)
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Інститут_____________________________________
Спеціальність________________________________________
освітній рівень_____________________________________
ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор
доктор технічних наук, професор
_________________
―____‖ _______________201 р.

БІЛЕТ № ___

до комплексного державного екзамену
І. Теоретичне завдання
1. Пояснити …….
2. Охарактеризувати…….
3. Дати правильну відповідь на тестові завдання……….
…..
ІІ. Практичне завдання
1. Вирішити проблемну ситуацію…..
2. Розв’язати задачу….

Схвалені рішенням Науково-методичної ради Університету
протокол №______
від «____»_____________20____

Завідувач кафедри _______________
(підпис)

__________________________
(П.І.Б)
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Зразок форми 14
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
_________________________________________________________________
(назва інституту (факультету))

КАФЕДРА ______________________________
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчально-педагогічної роботи
_____________________________________
"____" ____________ 20________ року

ПЕРЕЛІК
ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Спеціальність_____________________________________________
(шифр та повна назва напряму (спеціальності))

освітній рівень__________________________________

з дисципліни «______________________________________»

Київ – 20___
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№ теми

Назва теми

Керівник

Завідувач кафедри __________________________________ ____________________________________
"___" _____________ 20____ року
ПОГОДЖЕНО
Директор Навчально-наукового інституту
_____________ __________________________
"___" _____________ 20____ року
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
_________________________________________________________________
(назва інституту (факультету))

КАФЕДРА ______________________________
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчально-педагогічної роботи
_____________________________________
"____" ____________ 20________ року

ПЕРЕЛІК
ТЕМ ДИПЛОМНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Спеціальність__________________________________________________
(шифр та повна назва напряму (спеціальності))

освітній рівень__________________________________

Схвалено рішенням Вченої ради інституту
протокол від «____»_____________2016р.
№_____

Київ – 20___
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№
теми

Назва теми

Керівник

Завідувач кафедри __________________________________ ____________________________________
"___" _____________ 20____ року
ПОГОДЖЕНО
Директор Навчально-наукового інституту
_____________ __________________________
"___" _____________ 20____ року
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Зразок форми 15
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Факультет _______________________________________________________
(повна назва факультету)

Кафедра__________________________________________________________
_
(повна назва кафедри)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
роботи викладача
на 20___/20___ навчальний рік

__________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________________
(наукове звання, науковий ступень)

__________________________________________________________________
(посада)

Розглянуто на засіданні кафедри
―_____‖________________ 20___ р.
Протокол № __________
Зав. кафедрою ________________
(підпис)
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Разом
семестр

за

І

Разом
за
семестр

ІІ

Усього за навч.
рік
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Шифр
(потоків)

Кількість
студентів

Спеціальність
факультету

Курс

Назва навчальних
предметів і
навчальних доручень

груп

1. НАВЧАЛЬНА РОБОТА НА 20___/20___ НАВЧАЛЬНИЙ РІК
№
п/п

Види навчальної роботи та обсяг
(в годинах)
пл.

вк.

пл.

вк.

пл

вк.

пл.

вк.

пл.

вк.

2. МЕТОДИЧНА РОБОТА
№
п/п

Обсяг методичної роботи (в годинах)
1 семестр
2 семестр навчальний
рік
виконано

за планом

виконано

за планом

виконано

1
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.

за планом

ВИДИ РОБОТИ

3

4

5

6

7

8

2

У с ь о г о:
94

3. НАУКОВА РОБОТА
№
п/п

Обсяг наукової роботи (в годинах)
(авторських аркушах)
1 семестр
2 семестр навчальний
рік
виконано

за планом

виконано

за планом

виконано

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

за планом

ВИДИ РОБОТИ

3

4

5

6

7

8

2

У с ь о г о:
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4. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
№
п/п

Обсяг роботи (в годинах)
1 семестр
2 семестр навчальний
рік
виконано

за планом

виконано

за планом

виконано

1

за планом

ВИДИ РОБОТИ

3

4

5

6

7

8

2

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

У с ь о г о:
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5. ЗМІНИ У ПЛАНІ РОБОТИ
№№
п/п

Зміна
у навантаженні
( в годинах)

ВИД ЗМІНИ

Викладач ______________________
(підпис)

Причина зміни

Завідувач кафедри _____________________
(підпис)
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ВИСНОВОК
про виконання індивідуального плану роботи

( Загальна оцінка. Якість виконання навчальної, методичної, наукової
та організаційної роботи. Вказівки.)

―____‖ ____________ 20___ р.

Завідувач кафедри _____________
(підпис)

Розглянуто на засіданні кафедри ―_____‖_______ 20___ р. Протокол № ____
Викладач _____________
(підпис)

Завідувач кафедри _____________________
(підпис)
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Зразок форми 16
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Факультет ____________________
Кафедра ___________________________
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальнопедагогічної роботи
доктор технічних наук, професор
_________________
―____‖ _______________201 р.

ПРОГРАМА І ПЛАН
держбюджетної (госпрозрахункової) науково-дослідної роботи
назва роботи ______________________________________________
___________________________________________________________
Початок роботи 01.09.20__р. Закінчення роботи 31.08.20__р.

Керівник роботи: ____________
Виконавці: _________________
Мета та зміст роботи: ____________________________________
________________________________________________________
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№

Календарний план роботи
Назва етапів
Термін
Наукові результати
виконання

1

Дослідження характеристик,
01.09.2015
силових
систем 31.01.2016
електроприводів
змінного струму та режимів
роботи
систем
електропостачання
в
залежності
від
технологічного
процесу

2

Розробка
математичних 01.02.2016
моделей,
31.08.2016
структурних
схем
та
розрахунок
параметрів електромеханічних
і
електричних систем при різних
навантаженнях

3

Розробка методик розрахунків, 01.09.2016
алгоритмів
керування
та 31.01.2017
програм
для реалізації на ПК

4

Проведення
аналізу 01.02.2017
……………………….
теоретичних
31.08.2017
та
експериментальних
досліджень
динамічних режимів і розробка
рекомендацій з оптимального
вибору параметрів
електромеханічних та
електричних систем
Заключний звіт
Керівник роботи (Підпис)
Затверджено на засіданні кафедри (Дата, № протоколу)
Директор Навчально-наукового інституту (Підпис)
Завідуючий кафедрою (Підпис)
100

Нові закономірності
перетворення енергії
в електромеханічних
системах змінного
струму з перетворювачами енергії з
урахуванням процесів
в електричних мережах.
Рукописи 3-х статей
Нові математичні
моделі електромеханічних систем
змінного струму з
перетворювачами
енергії з урахуванням
процесів в електричних мережах.
Публікація 3-х статей
Рукописи 4 статей
Проміжний звіт
………………………..

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Факультет ____________________
Кафедра ___________________________
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальнопедагогічної роботи
доктор технічних наук, професор
_________________
―____‖ _______________201 р.

ПРОГРАМА І ПЛАН
держбюджетної (госпрозрахункової) науково-дослідної роботи
назва роботи ______________________________________________
___________________________________________________________
Початок роботи 01.09.20__р. Закінчення роботи 31.08.20__р.

Керівник роботи: ____________
Виконавець: _________________
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Календарний план роботи
№
Назва етапів
Термін
Кількість
виконання
годин на
виконання
етапу
1
Дослідження характеристик, ___
___
силових систем електроприводів змінного струму та
режимів роботи систем
електропостачання в залежності від технологічного
процесу
1.4 Реактивна потужність, як
01.09.2015
200
характеристика процесу
31.01.2016
електроспоживання, аналіз
зв’язку коливань напруги у
мережах з споживанням
реактивної енергії

2

Розробка
математичних ___
моделей, структурних схем
та розрахунок параметрів
електромеханічних і
електричних систем при
різних навантаженнях
2.4 Обґрунтування вибору та
01.02.2016
розрахунок
потужності 30.06.2016
пристроїв
компенсації
реактивної енергії у
мережах з різкозмінним
навантаженням

___

200

Виконавець (Підпис)
Затверджено на засіданні кафедри (Дата, № протоколу)
Директор Навчально-наукового інституту (Підпис)
Завідуючий кафедрою (Підпис)
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Наукові
результати
___

Нові
залежності
коливань
напруги від
характеру
навантаження
ЕП.
Рукопис
першої половини частини проміжного звіту,
1 стаття
___

Нові
математичні
моделі і
розрахунки.
Частина
проміжного
звіту,
1 стаття,
1 заявка на
винахід
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