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л/п
Назва дисциплirr

Годин
Вид

ко1,IтролюЗагмьний
лекцtl

практичнi
(семiпаои)

1. Дисrlиллiни за напрямом <Формування та розвиток професiйпих компетентl rосrей), обсяг 2

1.1

Тематичнi (кафедральнi та rчriхкафедральнi)
методичrri оемiнари (для науково-
педаrогiчпих та rrедагогiчних працiвникiв)

з0 з0 залlк

1.2

ВпроваджепIя листанцiйних освiтлiх
технологiй у навч:!льний процес (д'1я

науково-педагогiчних працiвлик jB

розробпикiв методичного забезпечення
дистанцiЙноi освiги)

з0 з0 залlк

1.з
Мir(народний науково-технiчн{й ceМjHap
КгiКТе\С,,Криlичнi Kovп'Iol(pHi,е\но loliI 4 год за

засiдання

]4 Школа IT професiоналiв "ProfIT"
,[ Iод за

засiдання

l5 Актуальнi питання розвитку ракетно-
космiчноJ ,гехвiки з0 ,\4 ,lб

AKTya-rlbHi проблеми
свiтового газотчDбiнного двйI'унобvдYвання

з0 l,+ 16

I.,7 Сучасlri Kor rцелlliI розв и'гку свiговоi авiацrl з0 14 ]6 зал к

]8 HayKoBi парадигми авiацiйноi irlжeIIepii з0 14 lб
1.9 HavкoBe стажчвання з0 з0

2. ,Щисциплiни за яапрямом (Iнформацiйно-комунiкативнi
науковiЙ д;яльЁостi). обсяг l

цифровi техIIологii в ocвiTi та
iредлт

?,I Проlрilvний коvп leKc САПР Snlidwnrký з0 14

2.2
Автоматизоваlи система iIDкеuерного аIlалiзу
solidworks simulatioп

з0 14 16

2.з

Основи комп'ютерного дизайну науково-
методичхоi лiтератури та епектронних
rrpe l<н rаrLiй lrрафiчнiрецакtори lз lаспби
iIiлгоlовкл оригiнал-макстiв, засоби
пiдготовки електронних презентацiй) (для

педагогiчних працiвникiв)

з0 ],l ]6 залlк

2.4
СгIаснi lпtеrпеt-техttологii s освiIн;й i

Itауковtи I1lяльностl та наукометрика
з0 1,1 16

2.5
lяформацiйнi текlологii сучасноI о
докумеIIтообiгу MS office з0 14 16



,\ъ

п/п
Назва дисциплiн

ГодиII
вид

KoHTpoJlIoзагальний
обсяг

з них

пекцll
практичнl
lсемiнаои)

З. Дисциплiни за напря]!tом (Поглиблеяня N{овленневоJ (в ToNly числi iншомовно-l)
iнформацiйпо-комyнiкацiйllоi компетентностi) 1 кредит

з,1
Термiнологi.tне та меlодиLIне забезпеченяя
англомовноТ академiчноJ дiяльностi

з0 з0

з.2
Тсрмiнологiчне та методичве забезпечення
чкDатномовпоi академiчяот дiяльностi

з0 з0 залlк

з.з

Днглiйська мова з пiдIотовки до
мiжнаролно] сертифiкацii згiдно
з з мьносвропейоькими
рекомендацiям!{ з мовпоi освiти*

4. Дисциплiни за напрямом (Розвиток управл

Ч*ц-@
вищоiосвilи в yKpailli rцlя на)кOво- 

l

гецагогiчни\ працiвникiв,вiцповiдальничli 
]

навчмьно-vегпличне lабе,{печення la
oplalli{auiю навчм!ного процес} rдскани

фалlльrеriв. 1авiд)ва,li кафс tг. члени
lал),tеви\ на) ково-vе l о lични\ hоviсiй.
геDанти ocBiTHix пDогоам)**

plBelib

рlвень
plBeHb

нських компетентностеи)1 оосяг,

з0 з0

l50 ]50

150 150

з00 з00

4.1

кредит

залlк

Актуальнi проблеми змiсту та органiзацii
виIцоТ технiчноi освiти у европi 1а США (для

науково-ледагогiчних арацiвникiв.
нi:lповiдмrнич la навчa],l ь|lt,-vе l^J иl|яе

забезfi еqеняя та органiзацiю навчмьного
процесу (дехаlIи факJль |е |iB. {aBi,tyв1,Ii

кафедр, члени галузевих }Iауково-методl.tчних
комiсiй. гаDапти ocBiTнix пDогDаNI)**

]]{) з0 0 залlк

rl-з llроблеми ефективного менеджменту у сферi
вищоi освiтл

з{J l4 16

4.4 Система члоавлiння якiстю ocBiTHix послуг з0 14
,16 зал!к

5. Дисциплiни за напрямом (Формуваннrl та розвиток заIаJ]ьt{оосвlтнlх! правоRих та психолого-
пе LаlUliчни\ ко\lпеlенlносlей , I кгс lиl

5] Дидак,мкаuО* ]0 1,1 lб

5.2
Психологiчпi аопекти професiйноi
комухiкацiТ

з0 14 -tб

5.з
Педагогi.lна майстерtiiсl,ь викладача вищо]i

з0 1,1 16

5,4
Моральнi i естетичlti основи акадсмi.lного
сlliпк!ъання

з0 ]4 lб залlк

5.5
( )лlаснi lе\нолоlii llав,lання: lрациUli ltr

iнновацi'i
з0 11 16

5,7 Lмiджелоriq з0 14 16

5.8
Професiйна етика T,а комунiкативна з0 14 16

5.9
Нариси з icтopi'i нацiональноi та cBiT,oBoT ]0 14 16 за,]llк

5.10 IrrфоDмацiйне право з0 |4 ]6 змlк



Na
лlп

Назва дисциплiн

ГодиII
Вид

контролюзагальний
ле(ц!l

lrрактичхI
{семiнаDи)

5,11 Повiтряве право з0 14 16 залlк
51а соцiологiя вйщоiосвiги з0 14 16 залlк

5.1з AKTуaпbHi проблеми науки: виIспики XxI з0 t4 16 залlк

5.1,1
Су;аспi тевденцii правовоIо регулювання
tIDацi в yKDaiHi та краiнах Свросоюзу

з0 ]4 16 $UIlK

5.]5 Екологiзацiя суслiльства з0 14 16 залt к

5.16
Профiлактика корупrliТ у закладах вищоi
освiти

з0 14 16 залlк

5.17 Поавовi аслекrи дiяльносri вищоi шrноли з0 11 16

* вказано заrшьнийобсЯгза яавсшьяою програмою, В ,Kocтi пiдвиценяя !вuiфiкацiТзар овуеъся 1Lтедлт]а

-* Дя вказаних категорiй працiвяикiв длсцлшiЕа визяаqенаяк обов'язкова,
--; Д_ц,-Ьч u**,i,u "i 

обо"'".*о"а дло 
"nl "oвu 

llецсгогi,lни\ працiвни\iв ri fiфем роботи меЕше 5 poкiв,

.,\
В.о. проректора з науково- педагогiчяоJ роботи ![{\ яплпiii гч"""uii
Началiник вiддiлу пiслядипломноi освiтИ '' \ \ Вла.rислав Деменко


