
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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«_Р6 » Р¥ 2 0 ^ /р . М. Київ №

Про обрання вибіркових дисциплін 
здобувачами вищої освіти 
освітнього ступеня магістра

Відповідно до «Положення про формування індивідуальної освітньої 
траєкторії здобувана вищої освіти в Національному авіаційному університеті», 
затвердженого наказом ректора від 15.03.2021 №  160/од

ЗО БО В ’ЯЗУЮ:

1. Завідувачів випускових кафедр забезпечити:
1.1. У термін до 20.08.2021 -  коригування завантажених до

«Автоматизованої системи формування індивідуальної освітньої траєкторії 
здобувана вищої освіти» (далі -  АСФІОТ), розміщеної на сайті університету на 
сторінці «Студенту» —■> «Індивідуальна освітня траєкторія», списків здобувачів 
вищої освіти освітнього ступеня магістра та ознайомлення здобувачів з порядком 
та особливостями обрання вибіркових дисциплін відповідно до зазначеного вище 
Положення та ГІокрокової інструкції здобувана вищої освіти для роботи в 
АСФІОТ.

1.2. У термін до 25.08.2021 -  обрання здобувачами вищої освіти освітнього 
ступеня магістра вибіркових дисциплін на 2021-2022 навчальний рік.

1.3. У термін до 27.08.2021 -  підсумовування результатів обрання
здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін та їхнє затвердження на 
засіданнях кафедр.

2. Деканів факультетів (директорів інститутів) забезпечити:
2.1. Контроль за введенням інформації до АСФ ІОТ випусковими 

кафедрами та обранням вибіркових дисциплін здобувачами вищої освіти.
2.2. У термін до 16.08.2021 -  надання до навчально-методичного відділу 

(Голубничий О.Г., е -та і і :  о1ек5Іі.Ьо1иЬпусЬуі@,прр.паи.ес1и.иа) інформації по 
факультету (інституту) про посилання на сторінки сайтів випускових кафедр, на 
яких для кожної освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти 
розміщені переліки рекомендованих та альтернативних вибіркових дисциплін із



зазначенням їх типу (фахові та нефахові), силабуси до них, а також, за наявності, 
інша інформація для ознайомлення із запропонованими для обрання вибірковими 
дисциплінами (презентації, відеоматеріали, посилання на веб-ресурси
стейкголдерів тощо).

2.3. У термін до 28.08.2021 -  видання розпорядження про затвердження 
обраних здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін за кожною освітньою 
програмою на кожен семестр 2021-2022 навчального року і передачу одного 
примірника розпорядження до навчально-методичного відділу (кім. 1.208).

3. Методисту вищої категорії навчально-методичного відділу
Русаковій М.В. забезпечити постійний супровід та консультування (за
необхідності) завідувачів випускових кафедр та здобувачів вищої освіти щодо 
роботи в АСФ ІОТ (е-таіі:  гпагупа.ги5акоуа@прр.паи.есіи.иа, тел. 79-03, 
кімн. 1.315).

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника 
навчально-методичного відділу Голубничого О.Г.

Проректор з навчальної роботи

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ


