
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОДІЛ
"КИЇВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОНОМІКИ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ"

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
16 лютого 2023р. м. Київ Ме 25/н

Про обрання вибіркових дисциплін
здобувачами фахової передвищоїосвіти
освітнього ступеня фахового молодшого
бакалавра на 2023-2024 навчальний рік

Відповідно до «Положення про вільний вибір навчальних дисциплін у
Відокремленому структурному підрозділі «Київський фаховий коледж комп'ютерних
технологій та економіки Національного авіаційного коледжу», затвердженому
Педагогічною радою коледжу 26.08.2022, протокол Ле 1

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1.Усіх учасників процедури формування індивідуальної освітньої траєкторії
здобувачів фахової передвищої освіти освітнього ступеня фахового молодшого
бакалавра (далі - здобувачів ОС ФМБ) на 2023-2024 навчальний рік дотримуватися
Плану-графіка (Додаток 1).

2. Завідувачів випускових комісій:
2.1.У термін до 20.02.2023 - сформувати (відкоригувати) з урахуванням

пропозицій та потреб здобувачів фахової передвищоїосвіти та інших заінтересованих
сторін (стейкхолдерів) переліки вибіркових дисциплін для здобувачів ОС ФМБ за
кожною освітньою програмою на 2023-2024 навчальний рік та затвердити ці переліки
на засіданнях комісій.

2.2.У термін до 10.03.2023 - розмістити на сайтах випускових комісій за
кожною освітньою програмою переліки вибіркових дисциплін) силабуси до них, а
також, за наявності, іншу інформацію для ознайомлення із запропонованими для
обрання вибірковими дисциплінами (презентації, відеоматеріали, посилання на веб-
ресурси стейкголдерів тощо).

2.3. У термін до 28.04.2023 - ознайомити здобувачів ОС ФМБ з переліками
вибіркових дисциплін, порядком та особливостями їх обрання відповідно до
зазначеного вище Положення,

2.4. У термін з 01.05.2023 до 12.05.2023 -- організувати обрання здобувачами
ОС ФМБ вибіркових дисциплін на 2023-2024 навчальний рік. Для здобувачів освіти
2-ого курсуна 5,6 та 7,8 семестри,а 3-ого курсуна 7,8 семестри.

2.5. У термін до 19.05.2023 - лідсумувати результати обрання здобувачами
ОС ФМБ вибіркових дисциплін та затвердити ці результати на засіданнях випусковихкомісій.



2.6. У термін до 12.05.2023 -. організувати (за необхідності) консультування таорганізаційно-методичний супровід здобувачів ОС ФМБ при можливому корегуванніними їхніх індивідуальних освітніх траєкторій.
3. Завідувачів відділень:
З1-У термін до 07.04.2023 - надати до навчально-методичного підрозділу(Шевченко Н.Л», е-тай: звеусвепкопадіїа (йквссіе-пашчКг.ейисаціоп) інформацію повідділенню про посиланняна сторінки сайтів випускових комісій, па яких для кожпоїосвітньої програми розміщені переліки вибіркових лисциплін та інформація про них,зазначена у п. 2.2 цього розпорядження, за формою

м Спеціальність Освітньо-професійна програма ПосиланняКод і найменування1

: Назва освітньо-пі ресійної програми| Вер:спеціальності їй род тогрі
2

32.У термін до 26.05.2023 - видати службові записки про затвердженняобраних здобувачами ОС ФМБ вибіркових дисциплін за кожною освітньоюпрограмою на кожен курс та семестр 2023-2024 навчального року і передати їх лонавчально-методичногопідрозділу (Карачун Л.І.)4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника навчально-методичного підрозділу Шевченко Н.Л.

Заступник директора щуз навчально-методичної роботі у



ДОДАТОК 1

до розпорядження від «16 » лютого 2023 р. Ле 25/н

доні берез: лривиньз Нюзва вх 8 ЗЕ їщо ЗІЗ 515 5зНВ х
1 "Формування (коригування) та. затвердження. е

переліків вибіркових дисци
тозміщення на сайтах випускових комісії

2. переліків вибіркових дисциплі те інформннії
про них.

Наланняло навчально-методичного підрозділу
інформації по відділенню про посилання на.

З|сторінки сайтів випускових комісій, на яких
розміщена інформація про вибіркові дисципліни
(зокрема, силабусн),

Ознайомлення здобувачів 2 курсу ОС ФМ.4.|переліками вибіркових дисциплін, порядком та.
особливостями їх обрання

Обрання здобувачами 2 курсу ОС ФМБ.
5|вибіркових дисциплін на 2023-2024 навчальний

рік

Підсумування результатів обрання вибіркових
6.|дисциплін та затвердження цих результатів на

засіданнях випускових комісій.
Видання службових записок завідувачів.

відділень про затвердження обраних.
7.|зпобувачами ОС ФМБ вибіркових дисциплін за

кожною освітньою програмою на кожен курс та
семестр 2023-2024 навчального року.

Начальник навчально-методичного підрозділу Ср ;сі Надія ШЕВЧЕНКОСусй



ДОДАТОК?
до розпорядженнявід «16 » лютого 2023 р. Ле25/н

ПЕРЕЛІК
вибіркових дисциплін для здобувачів 2 курсу освітнього

ступеня фахового молодшого бакалавра
на 2023-2024 навчальнийрік

Спеціальність 051 "Економіка",
ОПП "Економіка"г . - Кредитів ПідсумковийМеза/і Назва альтернативних дисциплін

ЄКТС|Голини|йсумкови
Офіс- та тайм- Ї

1
2 60 заненеджшени Кадрове діловодство лік

нові Маркетингові
.

2|Основи я 3 90 залікпідприємництва ефективні комунікації
Організаційна
поведінка та бізнес- |.

-сні І єЗ
культура судкть Ціноутворення 2 60 залік
господарювання
ономічн:

-
4|Економічна Статистика 2 во залікстатистика

Фінансова безпека-
мансо 120

-

5.|Фінанси суб'єктів 4 залік
підприємництва Івсього 14

Спеціальність 072 "Фінанси,банківська справа та
страхування",

ОПП "Фінанси, банківська справата страхування "
-о; Кредитів ПідсумковийНазва альтернативних дисциплін.

ЄКТС Години
ренін1 Менеджмент і Основи

з 90 Рмаркетинг підприємництва
Фінансова статистика кономічн;

-
2 Економічна

2 во залікстатистика

3|Банківська система 2 бо залік
Казначейська справа
Фінансова безпека

4 суб'єктів 2 60 залікГосподарське право господарювання
5 Грошіі кредит Ціноутворення 3 90 залік

всього 12



ДОДАТОК2
до розпорядження від «16 » лютого 2023 р. Ле25/н

Спеціальність 121 "Інженерія програмного забезпечення"
ОПП "Інженерія програмного забезпечення "

їх а Кредитів|
Го.

ПідсумковийМеза/п Назва альтернативних дисциплін
ЄКТС|Години|контроль

Основи управлінської|Менеджмент
.

1

|запідприємницької підприємств та 4 120 залікдіяльності організацій
2|Психологіятастика|Етика ділового 2 во залікспілкування

Проектний практикум
з

1 . тапрофесійна з 150 залікЕмпіричні методи|практика програмної
програмної інженерії|інженерії.4 |Дискретні структури|Числові методи 4 120 залік

5.|Безпека програм і Програмування мовою|3 Фо залікданих Асемблер
всього: 18

Спеціальність 123 "Комп'ютерна інженерія"ОПП" Комп'ютерна інженерія"
: Кредитів Підсумковийдезв/п Назва альтернативних дисциплін

ЄКТС Години
обумковеТеорія ймовірності та

-
1

/мат статистика Чисельні методи
й 150 ще

2 |Периферійніпристрої Зовнішнє обладнаня 2 бо залік
комп'ютерних систем

Програмне
Об'єктно-орієнтоване забезпечення

-
з

о й 6 180 залікпрограмування|об'єктно-орієнтованихсистем
Основи охорони Безпека я во залікпраці життєдіяльності.

Основи управлінської
та пдприємницької.с

я -
Основи маркетингу

діяльності. з 90 залікта менеджменту

18всього



ДОДАТОК 2
до розпорядження від «16 » лютого 2023 р. Ме25/н

Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування"
ОПП "Технологія обробки матеріалів на верстатах і

автоматичних лініях"Ге
к- : релитів ПідсумковийМеза/п Назва альтернативних дисциплін
ЄКТС|Гелини

троль
Приводи

. Методи виготовленні
.

1 технологічного детален зшиті я
2 во залікобладнання

Лабораторний
практикум з існови ЗО

-
2|практику! Основи

2 во залікспеціальних моделювання
дисциплін
Системи
автомат ваного

ОО тектуальназ проектуванні
3 4 ік.росктування робототехніка 12о щотехнологічних

процесів
Основи

.

конструювання Механізація та4 У : томатизація. залікномен пункпроце рямеханізмів У роц,

соло Етика ділового
-

5|Соціологія ска діло 2 во залікспілкування
Основи управління|Основи управлінської

6.|виробництвом та та підприємницької 2 во залікменеджмент діяльності.

7.|Філософія Політологія 2 во залік

всього 18



ДОДАТОК?
до розпорядженнявід «16 » лютого 2023 р. М525/н.

Спеціальність 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані
технології"

ОПП " Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані техноло.
о : Й Кредитів Підсумковий

Меза/п Назва альтернативної дисципліни
ЄКТС|Години доро

1 шо Етика ділового
я во икСоціологія спілкування

Експлуатація та Системи
ремонт технічних автоматизованого

що
2|засобів проектування ї їю залік

автоматизованих технологічних
систем процесів

3|Числові методи Дискретна математика|З 90 залік
4|Стандартизація ї Інтелектуальна 2 во заквзаємозамінність робототехніка

Корпоративні
5|Технічні засоби автоматизовані 5 150 залікавтоматизації системи
6 Філософія Політологія 2 во залік. |всього 18

Спеціальність 172 "Телекомунікації та радіотехніка"
ОПП "Телекомунікації та радіотехніка"

Мза/п. Назва альтернативних дисциплін Краантів|години лошнне
10 Основи Основи менеджменту 2 во залікпідприємництва та маркетинг

Компютерні мережі і|Діагностика та ." її 1

7.

інформаційні системи тестування мережної з ї Ша
інфраструктури



ДОДАТОК?
до розпорядження від «16 » лютого 2023 р. М525/ї.

4|Основи ремонту і Аналогова та
4 12 ;регулювання РЕА|інтегральна шо

схемотехніка.
Основи
комп'ютерного Математичне 8 240 залікПросктування РЕА|моделювання в САПР.
всього 18

Спеціальність 186 "Видавництво та поліграфія"
ОПП "Видавництвота поліграфія"

о Кредитів ПідсумковийМеза/т Назва альтернативних дисциплін
ЄКТС|Години|"рнтрольКомпозиція, рисунок,|Історія, теорія та з Фо шо1|перспектива. практика рисунку

Оспови
слектротехнікита|Основи схемотехніки 4 120 залік2|слектроніки поліграфічних систем
Технології Основи проектування 4 120 залікЗ |слектронних видань|!цифрових продуктівЕкономіка.

видавництв та Економіка та а 120 залікполіграфічних організація виробничої4|підприємств діяльності в поліграфії.
всього

Заступник директора
з навчально-методичної робо;


