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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Положення про забезпечення права студентів на вибір дисциплін (далі –
Положення) в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут» (далі – Університет) розроблено відповідно до
закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами);
Приказу МОН України «Про особливості формування навчальних планів на
2015/2016 навчальний рік» від 27.01.2015 № 47; листа МОН «Роз’яснення та
рекомендації щодо реалізації наказу Міністерства освіти і науки від 26 січня 2015
року № 47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016
навчальний рік» та окремих норм Закону України «Про вищу освіту» від
13.03.2015 № 1/9-126 Положенням СУЯ.ХАІ-НОВ-П/005:2015 «Про організацію
освітнього процесу»; Статуту Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з метою конкретизації
процедури формування переліку та подальшого вивчення студентами навчальних
дисциплін із циклу вільного вибору для освітніх ступенів «бакалавр»,
«спеціаліст», «магістр» і містить вимоги до проведення запису на вибіркові
дисципліни, оформлення результатів цього запису та формування штатного
розкладу професорсько-викладацького складу Університету.
1.2 Вибіркові навчальні дисципліни професійного спрямування
встановлюються випусковими кафедрами факультетів залежно від специфіки
фахової підготовки студента і складаються з циклів самостійного вибору
Університету та вільного вибору студентів.
1.3 Вибіркові навчальні дисципліни вводяться у навчальний план для
індивідуалізації навчання, реалізації освітніх і кваліфікаційних потреб студента з
метою посилення його конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці
тощо.
1.4 Вільний вибір навчальних дисциплін студентом здійснюється у межах,
передбачених відповідною навчальною програмою та робочою навчальною
програмою, в обсязі, що становить не менш 25 % від загального обсягу кредитів
ЄКТС, передбачених для обраного ступеня вищої освіти.
1.5 Вибір навчальних дисциплін може здійснюватися як серед вибіркових
дисциплін з числа професійних для певної спеціальності, що внесені до
відповідної освітньої програми та навчального плану, так і серед будь-яких інших
дисциплін, що пропонуються для вивчення в циклі соціально-гуманітарної та
професійної підготовки кафедрами Університету.
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1.6 У випадку поновлення, переведення студента, допуску до занять після
завершення академічної відпустки або зарахування для здобуття освітнього
ступеня «бакалавр» на базі «молодшого спеціаліста (бакалавра)» за скороченим
терміном навчання можливе перезарахування вибіркових дисциплін за рахунок
фактично вивчених дисциплін із циклу вільного вибору.
2 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВИБОРУ СТУДЕНТАМИ НАВЧАЛЬНИХ
ДИСЦИПЛИН
2.1 Вибір навчальних дисциплін за відповідним робочим навчальним
планом здобувач здійснює за процедурою:
– декан факультету до початку навчального семестру, відповідно до певного
робочого навчального плану, доводить до відома здобувача перелік навчальних
дисциплін за вільним вибором щодо навчальних семестрів та анотації цих
навчальних дисциплін, які містяться в інформаційних пакетах за кожною
спеціальністю (спеціалізацією), з якими можна ознайомитись на сайті
Університету;
– здобувач, ознайомившись із переліком навчальних дисциплін за вільним
вибором, обирає навчальну дисципліну і визначає свій вибір у інформаційній
системі Pilot.
2.2 Вибір навчальних дисциплін здійснюється шляхом персонального
голосування в системі електронного забезпечення навчання Pilot.
Для студентів, що вступили на навчання для здобуття освітнього ступеня
бакалавра, магістра у 2015 році – обов’язково;
Для студентів попередніх років набору – за бажанням факультетів (на
підставі рішення Вченої ради факультету).
Вибору підлягають як окремі дисципліни навчального плану, так і блоки
дисциплін.
2.3 Формування переліку дисциплін за вибором в електронній системі Pilot
2.3.1 До переліку дисциплін за вибором, включають такі, що:
–
пройшли обговорення на кафедрі і були рекомендовані науковометодичній комісії факультету та вченої раді факультету в якості вибіркових,
–
розміщені в системі Pilot.
2.3.2 Включення навчальних дисциплін до блоку «За вибором» в системі
Pilot здійснюється в термін «жовтень-грудень» за дотриманням такої процедури:
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- дисципліни (блоки дисциплін), які передбачені відповідною освітньою
програмою та навчальним планом, на підставі навчального плану за службовою
запискою декана факультету на ім’я проректора з науково-педагогічної роботи;
- дисципліни, що не передбачені відповідною освітньої програмою та
навчальним планом і обираються студентами з числа будь-яких запропонованих
для вивчення в циклі соціально-гуманітарної та професійної підготовки
факультетами Університету, на підставі службової записки декана факультету на
ім’я проректора з науково-педагогічної роботи, за рішенням науково-методичної
ради Університету.
2.4 Факультети та випускові кафедри можуть вносити пропозиції щодо змін
до зазначеного у навчальному плані переліку вибіркових дисциплін з огляду на
особливості спеціальностей (напрямів), за якими здійснюється підготовка
фахівців, нових стандартів освіти тощо до початку формування навчального
плану.
2.5 Організація вибору студентами дисциплін
2.5.1 Вибір дисциплін, вивчення які передбачено в наступному навчальному
році, здійснюється у поточному навчальному році.
2.5.2 Вибір дисциплін здійснюється в період з 01 лютого до 01 квітня.
2.5.3 Вибір навчальних дисциплін здійснюють студенти, які зареєстровані в
системі електронного забезпечення навчання Університету.
Видачу паролів доступу та підключення студентів до електронної системи
Pilot забезпечують деканати факультетів.
При отриманні паролю студент повинен розписатися в журналі «Відомість
отримання логінів та паролів».
Інформація про логін та пароль є конфіденційною і повинна бути
передана тільки потрібному адресату. Не можна показувати чужі логіни і
паролі іншим студентам.
2.5.4 Після отримання логіну та пароля студент може здійснити вибір
дисципліни за адресою http://rating.khai.edu/.
2.5.5 Вибір дисциплін передбачає такі етапи і процедури:
2.5.5.1 У визначений період кожен студент отримує засобами системи Pilot
на персональну сторінку електронне повідомлення-запрошення про необхідність
здійснити процедуру вибору дисциплін, повідомлення також дублюється на його
поштову скриньку. На персональній веб-сторінці студента міститься вся
необхідна інформація про дисципліни, які приймають участь у виборі, терміни та
процедури його здійснення.
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2.5.5.2 Вибір дисциплін студентом передбачає їх розташування за
пріоритетами (від 1 до останнього, де на 1-му місці найбажаніша дисципліна).
2.5.5.3 Процедура вибору є варіативною протягом встановленого періоду і
може бути змінена до кінцевої дати вибору. Після закінчення терміну можливість
вибору блокується і відбувається автоматичне формування навчальних груп.
2.5.6 Студентам, які не зробили свій вибір, системою Pilot призначаються в
автоматичному режимі пріоритети з урахуванням вибору інших студентів.
2.5.7 Мінімальна кількість студентів для вивчення вибіркових дисциплін
циклу соціально-гуманітарною, професійної підготовки – 20 осіб (за винятком
дисциплін вільного вибору за спеціалізаціями).
2.5.8 Якщо навчальна група виявляється занадто малою, то вона
розформовується, дисципліна або спеціалізація за вибору виключається а
студенти приєднуються до наступних за їх пріоритетами курсів.
2.5.9 Вибрані студентом дисципліни включаються до індивідуального
навчального плану студента і є обов’язковими для вивчення.
2.6 Навчання студентів в Університеті здійснюється на основі
індивідуального навчального плану.
2.7 Кожен студент бакалаврських, магістерських програм та програм
підготовки спеціалістів на підставі навчальних планів підготовки бакалаврів
відповідного напряму (спеціальності), магістрів або спеціалістів відповідної
спеціальності подає заявку (додаток А) на включення вибраних ним навчальних
дисциплін до свого індивідуального навчального плану (далі – ІНП) опанування
дисциплін і формує його, включаючи до нього нормативні і вибіркові навчальні
дисципліни (додаток Б).
2.8 Запис проводиться тільки на вибіркові дисципліни за вільним вибором
студента за навчальними планами відповідного освітнього ступеня. Дисципліни за
вибором Університету слухаються студентами в терміни згідно з навчальним
планом підготовки бакалаврів та магістрів (спеціалістів).
2.9 ІНП заповнюється у 2-х примірниках, один з яких залишається після
узгодження зі спеціалістом факультету в студента й зберігається протягом всього
терміну навчання, другий – передається спеціалісту факультету протягом
наступного тижня після закінчення тижня корегування планів.
2.10 ІНП є основним документом обліку роботи студента й вирішення
спірних питань та його виконання. У ІНП вносяться всі нормативні (за вибором
Університету) та вибіркові (за вибором студента) дисципліни. Усі дисципліни,
внесені студентом у цей ІНП є обов’язковими для вивчення.
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2.11 Перелік вибіркових навчальних дисциплін (спеціалізацій) згідно з
поданими заявами і сформованими групами затверджують на вченій раді
факультету. За рішенням вченої ради факультету персональний склад груп для
вивчення дисциплін вільного вибору (спеціалізації) з переліком навчальних
дисциплін підписують завідувач кафедри, декан факультету та оприлюднюють на
дошках оголошень.
У наступному навчальному році це враховується під час складання
робочого навчального плану та розкладу навчальних занять.
3 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАПИСУ
3.1 Після запису та корегування запису на вибіркові дисципліни навчальноаналітичний відділ передає дані відповідальним деканатів факультетів, які спільно
з відповідальними кафедр готують дані до наказу про перелік навчальних
дисциплін та кількісний склад груп. Отримані дані результатів запису
оформлюються у вигляді таблиць «Результати запису» окремо для освітньокваліфікаційного рівня бакалавр за формами Б-1, Б-2, Б-3 та освітнього ступеня
магістр (спеціаліст) за форми М-1, М-2 (додаток В), підписуються
відповідальними кафедр та деканатів, завідувачем кафедри, деканом факультету.
3.2 Усі форми узгоджуються в навчально-аналітичному відділі та
затверджуються начальником навчально-аналітичного відділу.
3.3 Форми Б-1 та М-1 (додаток В.1) заповнює деканат факультету на
нормативні загальнофакультетські дисципліни.
Загальнофакультетськими дисциплінами вважаються такі, які викладаються
для двох і більше напрямах або спеціальностях за однією програмою та з
однаковою кількістю аудиторних годин.
Замовлення за формами Б-1 та М-1 формують на кожну кафедру окремо,
підписують відповідальний деканату і декан факультету, погоджують з
кафедрами, які викладатимуть ці дисципліни
3.4 Форму Б-1 також заповнює кафедра на нормативні та вибіркові
дисципліни (крім дисциплін, що є загальнофакультетськими), які викладаються
іншими кафедрами. Замовлення підписує відповідальний кафедри та завідувач
кафедри після погодження з кафедрою, яка забезпечуватиме викладання
дисциплін.
3.5 Форми Б-2 та М-2 (додаток В.2) заповнює кафедра на нормативні
дисципліни, які викладаються цією кафедрою та вибіркові дисципліни, на які
відбувся запис.
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3.6 Форму Б-3 (додаток В.3) заповнює деканат факультету на нормативні
дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки та циклу
фундаментальної та природничо-наукової підготовки. Підписує форму Б-3
відповідальний деканату та декан факультету.
4 ФОРМУВАННЯ НАКАЗІВ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО
НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ТА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО
СКЛАДУ ГРУП
4.1 Згідно з навчальними планами підготовки бакалаврів, спеціалістів,
магістрів, результатами запису на вибіркові дисципліни та планом прийому
студентів деканати факультетів готують наказ про затвердження робочого
навчального плану, накази про затвердження персонального складу груп та
складають розклад занять.
4.2 У випадку, коли на вибіркову дисципліну записалися студенти певного
факультету в кількості, яка дозволяє сформувати одну і більше груп, кафедра, що
проводила запис подає форму Б-2 та/або М-2 разом зі сформованим списком на
відповідний факультет. У свою чергу факультет вносить цю дисципліну в наказ
про затвердження робочого навчального плану, наказ про затвердження
персонального складу груп та розклад занять.
4.3 У випадку, коли на вибіркову дисципліну записалися студенти різних
факультетів і неможливо сформувати групу зі студентів тільки одного
факультету, наказ про затвердження робочого навчального плану, наказ про
затвердження персонального складу груп та розклад занять готує деканат
факультету, до якого відноситься кафедра, що проводила запис на дану
дисципліну.
4.4 Якщо на вибіркову дисципліну записалися студенти певного факультету
у кількості, що дозволяє сформувати одну і більше груп та декілька студентів
інших факультетів (кількістю менше за норму, що не дозволяє сформувати групу),
то список цих студентів додається до списку більшості та передається на
факультет, до якого відноситься більшість студентів.
4.5 Наказ про затвердження робочого навчального плану викладання
загальноуніверситетських дисциплін готує навчально-аналітичний відділ згідно з
навчальними планами підготовки бакалаврів, планом прийому студентів на
перший рік навчання та на підставі результатів запису (форма Б-3), наданих
деканатами факультетів.
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4.6 Кафедра іноземних мов накази про затвердження робочого навчального
плану викладання своїх дисциплін готують окремо.
4.7 Накази про затвердження робочого навчального плану факультету
підготовлює деканат факультету згідно з навчальними планами підготовки
бакалаврів, магістрів (спеціалістів), результатами запису на вибіркові дисципліни
та планом прийому студентів.
4.8 Додаток до наказу формується у вигляді таблиці згідно з додатком Г.
У таблиці вказується назва дисципліни, рік навчання, семестр, у якому ця
дисципліна викладається, кількість студентів, що будуть слухати дисципліну,
кількість груп та підгруп.
Ці дані повинні відповідати результатам запису, проілюстрованих у формах.
Дисципліни вносяться в таблицю за семестрами викладання, починаючи з
першого семестру.
4.9 На початку кожного семестру, після тижня корегування, деканатами та
кафедрою іноземних мов за допомогою бази даних формується наказ про
персональний склад груп на поточний семестр.
4.10 У випадку, коли протягом тижня корегування з’ясувалося, що
відбулася значна зміна кількості студентів або зміна кількості студентів призведе
до зміни кількості груп з певної дисципліни, деканат повинен завчасно
повідомити кафедру, яка забезпечує викладання дисципліни.
Кафедра, у свою чергу, повинна узгодити з навчально-аналітичним відділом
можливість та доцільність перерахунку навчального навантаження.
4.11 Деканат, під час тижня корегування на початку семестру, не може без
згоди кафедри зменшувати або збільшувати кількість студентів у групі понад
нормативну кількість, особливо, якщо студенти записуються на дисципліну як на
вибіркову.
4.12 У випадку, коли з об’єктивних причин кількість студентів у групі
значно зменшилася і не відповідає нормативам, то дозвіл на викладання
дисципліни та перерахунок навчального навантаження надає проректор з НПР за
поданням кафедри, завізованим деканом факультету та начальником навчальнометодичного відділу.
4.13 У випадку, коли з об’єктивних причин кількість студентів у групі
перевищила нормативну кількість, дозвіл на збільшення кількості груп та
перерахунок навчального навантаження дає начальник навчально-методичного
відділу за поданням кафедри, завізованим деканом факультету та начальником
навчально-методичного відділу.
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5 РОЗРАХУНКИ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ КАФЕДР ТА
ЙОГО РОЗПОДІЛ
5.1 Після затвердження результатів запису на вибіркові дисципліни, на
підставі наказів про затвердження робочих навчальних планів факультетів та
наказу про затвердження робочого навчального плану викладання
загальноуніверситетських дисциплін, формуються розрахунки обсягу навчальної
роботи, планове навчальне навантаження викладачів та штатний розпис кафедр за
допомогою автоматизованої системи управління навчальним процесом Pilot.
5.2 Відповідальні деканатів за допомогою інноваційного центру
інформаційних технологій вносять в базу даних Pilot списки студентів на
нормативні дисципліни всіх років навчання.
5.3 Відповідальні кафедр вносять в базу даних Pilot списки студентів на
вибіркові дисципліни. Відповідальний кафедри повністю відповідає за
правильність внесення в базу прізвища, ім’я, по батькові, факультету та року
навчання студента.
5.4 Для створення розрахунків обсягу навчальної роботи відповідальні
кафедр вносять кількість студентів всіх років навчання, які будуть слухати
дисципліну, кількість потоків, груп та підгруп.
5.5 Розрахунок обсягу навчальної роботи перевіряє та підписує
відповідальний кафедри, завідувач кафедри та декан факультету, узгоджує
навчально-аналітичний відділ та затверджує проректор з НПР.
5.6 На підставі цього розрахунку завідувач кафедри та відповідальний
кафедри формують планове навчальне навантаження викладачів та складають
дані до штатного розпису кафедри.
5.7 Усі розрахунки кафедра подає до навчально-аналітичного відділу для
формування розрахунків навчального навантаження та штатного розпису
професорсько-викладацького складу Університету.
5.8 Навчально-аналітичний відділ формує розрахунки навчального
навантаження та штатного розпису професорсько-викладацького складу
Університету і передає їх до планово-фінансового відділу.
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Додаток А
ФОРМА ЗАЯВИ НА ВКЛЮЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ
ДО ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
Декану факультету ___________
(назва факультету)

__________________________
(Прізвище, ініціали)

__________________________
Студента ___ курсу ____ групи
__________________________
(Прізвище, ініціали)

ЗАЯВА
Прошу включити в мій індивідуальний навчальний план на 201__/201__
навчальний рік такі дисципліни вільного вибору:
1 __________________________________________________________________
(назва дисципліни)

2 __________________________________________________________________
(назва дисципліни)

«____» ___________ 201__ р.

____________________

(Дата)

(Підпис)

Узгоджено:
Завідувач кафедри _____________ ___________________ _________________
(номер кафедри)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Завідувач кафедри _____________ ___________________ _________________
(номер кафедри)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Завідувач кафедри _____________ ___________________ _________________
(номер кафедри)
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Додаток Б
ФОРМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
(заповнюється у двох примірниках, один з яких передається у деканат, а другий
зберігається у студента)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
Індивідуальний навчальний план студента
Прізвище, ім’я, по батькові студента ________________________________________________
Спеціальність (напрям) підготовки _________________________________________________
Рік навчання _____________________________________________________________________
Освітній рівень Бакалавр (Магістр)
Факультет ______________
кафедра _________________________

Семестр І

________________
________________
________________
________________

Семестр ІІ
Тижневі години
/
Кредити ЄКТС

Назва дисципліни

Тижневі години
/ Кредити
ЄКТС

№
з.п.

Загальна кількість
годин з дисципліни

Мною вже прослухані вибіркові дисципліни
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки кред.
2. Цикл фундаментальної та природничо-наукової підготовки кред.
3. Цикл професійної та практичної підготовки кред.
4. Цикл дисциплін вільного вибору студента кред.
201 – 201 н. р.

Підпис
Відмітка
відповідаль відповід
ного
ального
кафедри
кафедри
про
відмову

Нормативні дисципліни та практика:
1. Цикл гуманітарної та соціальної підготовки
1
2
3
Разом:
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2. Цикл фундаментальної та природничо–наукової підготовки
1
2
3
4
Разом:
3. Цикл професійної та практичної підготовки:
3.1 Цикл професійної підготовки
1
2
3
4
Разом:
3.2 Цикл практичної підготовки
1
2
Разом:
Всього:

Семестр І

Семестр ІІ
Тижневі години
/
Кредити ЄКТС

Назва дисципліни

Тижневі години
/ Кредити
ЄКТС

№
з.п.

Загальна кількість
годин з дисципліни

Прізвище, ім’я, по батькові студента________________________________________________
Підпис
Відмітка
відповідаль відповід
ного
ального
кафедри
кафедри
про
відмову

Вибіркові навчальні дисципліни:
1
2
Разом:
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4. Цикл вільного вибору студента ( 21 кредит необхідно набрати за 4 р.н.)
1
2
Разом:
Всього:
Примітки:
1. Тижневе перевантаження погоджене з деканом__________________________________
2. Зміни в плані погоджені з деканом____________________________________________
Студент

_____________ ________________
(підпис)

(ініціали, прізвище)

Відповідальний факультету ____________ ________________
(підпис)

Декан факультету

(підпис)

«_____» _____________20

Розроблено:
Косач Н. І.
Бондаренко Г. Г.

(ініціали, прізвище)

_____________ ________________
(ініціали, прізвище)
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Додаток В
ФОРМИ ПОДАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАПИСУ
В.1 Форми подання результатів запису на нормативні загальнофакультетські
навчальні дисципліни (Б-1, М-1)
Форма Б-1 (М-1)
РЕЗУЛЬТАТИ ЗАПИСУ
на навчальні дисципліни
факультет ____________________________________
кафедра ______________________________________
Назва
Кількість
дисципліни кредитів
ECTS

Декан

Семестр

Курс

Група

Кількість Прізвище,
ініціали
слухачів
у групі викладача

___________________

_____________________

Відповідальний факультету ________________

_____________________

Погоджено:
Завідувач кафедри ____________________

______________________
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В.2 Форми подання результатів запису на нормативні навчальні дисципліни, що
викладаються кафедрою (Б-2, М-2)
Форма Б-2 (М-2)
РЕЗУЛЬТАТИ ЗАПИСУ
на навчальні дисципліни
факультет ____________________________________
кафедра ______________________________________
Назва
Кількість
дисципліни кредитів
ECTS
1.
Нормативні

Семестр

Курс

Група

Кількість Прізвище,
слухачів
ініціали
у групі викладача

2.
Вибіркові
Декан

___________________

_____________________

Відповідальний факультету ________________

Розроблено:
Косач Н. І.
Бондаренко Г. Г.

Перевірено:
Павленко В. М.

_____________________

Видав:
ХАІ

Дійсне з:
___________ 2016 р.

Національний аерокосмічний
університет
ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний
інститут»

Положення
Про забезпечення права
студентів на вибір навчальних
дисциплін

СУЯ ХАІ-НМВ-П/003:2016
Дата: __________ 2016
Редакція: 1.0
Стор. 17
Всього сторінок 20

В.3 Форми подання результатів запису на нормативні навчальні дисципліни циклі
гуманітарної, соціально-економічної, фундаментальної та природничо-наукової
підготовки (Б-3)
Форма Б-3
РЕЗУЛЬТАТИ ЗАПИСУ
на навчальні дисципліни
факультет ____________________________________
кафедра ______________________________________
Назва
Кількість
дисципліни кредитів
ECTS
1.
Нормативні

Семестр

Курс

Група

Кількість Прізвище,
слухачів
ініціали
у групі викладача

2.
Вибіркові
Завідувач кафедри

___________________

_____________________

Відповідальний кафедри ________________

Розроблено:
Косач Н. І.
Бондаренко Г. Г.

Перевірено:
Павленко В. М.

_____________________

Видав:
ХАІ

Дійсне з:
___________ 2016 р.

Національний аерокосмічний
університет
ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний
інститут»

Положення
Про забезпечення права
студентів на вибір навчальних
дисциплін

СУЯ ХАІ-НМВ-П/003:2016
Дата: __________ 2016
Редакція: 1.0
Стор. 18
Всього сторінок 20

Додаток Г
ФОРМА НАКАЗУ
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
”Харківський авіаційний інститут”
НАКАЗ
____________ 201__ р.

м. Харків

№ _____________

Про затвердження
робочого навчального плану
Відповідно до навчальних планів підготовки бакалаврів, магістрів (спеціалістів),
згідно з результатами запису на вибіркові дисципліни та планом прийому
студентів
НАКАЗУЮ
затвердити робочій навчальний план
Назва дисципліни

Рік
навчання

Семестр, у якому ця
дисципліна викладається

Ректор
Узгоджено:
Проректор з науково-педагогічної роботи
Декан ___________________
Перевірено:
Павленко В. М.

Кількість
груп

В.С. Кривцов
В.М. Павленко
______________

(назва факультету)

Розроблено:
Косач Н. І.
Бондаренко Г. Г.

Кількість
студентів, що
будуть слухати
дисципліну

(ініціали та прізвище)

Видав:
ХАІ

Дійсне з:
___________ 2016 р.

Національний аерокосмічний
університет
ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний
інститут»

Положення
Про забезпечення права
студентів на вибір навчальних
дисциплін

СУЯ ХАІ-НМВ-П/003:2016
Дата: __________ 2016
Редакція: 1.0
Стор. 19
Всього сторінок 20

ЛИСТ ОБЛІКУ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
З Положенням ознайомлений:
Прізвище, ініціали

Розроблено:
Косач Н. І.
Бондаренко Г. Г.

Перевірено:
Павленко В. М.

Посада

Дата

Видав:
ХАІ

Підпис

Дійсне з:
___________ 2016 р.

Національний аерокосмічний
університет
ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний
інститут»

Положення
Про забезпечення права
студентів на вибір навчальних
дисциплін

СУЯ ХАІ-НМВ-П/003:2016
Дата: __________ 2016
Редакція: 1.0
Стор. 20
Всього сторінок 20

ЛИСТ ОБЛІКУ ВНЕСЕННЯ ЗМІН
Номер змін

Розроблено:
Косач Н. І.
Бондаренко Г. Г.

Дата введення
в дію

Перевірено:
Павленко В. М.

Номер
пункту, що
змінюється

Видав:
ХАІ

Прізвище, ініціали
особи, яка зробила
запис

Дійсне з:
___________ 2016 р.

