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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення розроблено з метою конкретизації процедури формування 

переліку та подальшого вивчення здобувачами вищої освіти навчальних 

дисциплін із циклу вільного вибору для ступенів вищої освіти «бакалавр»,  

«магістр», «доктор філософії». 

1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» (стаття 62, пункт 15) та визначає процедуру проведення та оформлення 

запису студентів на вивчення блоку вибіркових навчальних дисциплін, 

передбачених відповідною освітньо-професійною/освітньо-науковою 

програмою, навчальними планами в обсязі, що становить не менш як 25 

відсотків від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня 

вищої освіти. 

1.3. Для конкретизації планування та організації освітнього процесу на 

кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, який формується 

на підставі навчального плану відповідної спеціальності та затвердженого 

переліку вибіркових дисциплін. 

1.4. До переліку дисциплін робочого навчального плану входять нормативні 

дисципліни та вибіркові дисципліни. 

1.5. Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти або вибіркові 

навчальні дисципліни – це дисципліни, які вводяться закладом вищої освіти з 

метою задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб студентів, посилення 

їхньої конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці, ефективного 

використання можливостей університету, врахування регіональних потреб 

тощо. 

1.6. Вивчення студентами вибіркових дисциплін здійснюється згідно з 

Положенням про організацію освітнього процесу у Київському міжнародному 

університеті.  

1.6.1. Вибір студентом навчальних дисциплін створює умови для досягнення 

ним наступних цілей: 

- поглиблення професійних знань в межах обраної спеціальності 

(спеціалізації, освітньої програми) та здобути додаткові спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності, у тому числі із здобуттям професійної кваліфікації 

(якщо це передбачено освітньою програмою); 

- поглиблення свої знання та здобути додаткові загальні і загально- 

професійні компетентності в межах споріднених спеціальностей і галузі знань; 

- ознайомлення із сучасним рівнем наукових досліджень інших галузей 

знань та розширити або поглибити знання за загальними компетентностями. 

Вибір здобувачем ступеня доктора філософії навчальних дисциплін 

створює умови для досягнення ним таких цілей: 

- поглиблення загальних і професійних компетентностей у межах 

вибраної спеціальності; 

- вивчення навчальних дисциплін, які забезпечують компетентності, 

необхідні для виконання дисертаційного дослідження; 
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- набуття компетентностей для розширення наукового світогляду. 

1.7. У відповідності до сформованих цілей студенту пропонується 

реалізувати свій вибір: 

1.7.1. З варіативної складової навчального плану програми, на якій 

студент навчається: 

1.7.1.1. спеціалізований (профільований) блок/перелік дисциплін, який 

включає переважно фахові дисципліни, що визначають спеціалізовану 

підготовку студента в межах обраної освітньої програми, і спрямований на 

поліпшення здатності студента до працевлаштування за обраним фахом. 

Досягнення, отримані як результати навчання на визначеному рівні, можуть 

бути підставою для рішення екзаменаційної комісії про присвоєння студенту 

професійної (додаткової) кваліфікації, зазначеною в документі про освіту, або в 

додатковому сертифікаті (якщо це передбачено програмою). Перелік дисциплін 

та обсяг кредитів, який необхідно набрати здобувачу вищої освіти для 

отримання додаткової кваліфікації визначається освітньою програмою та 

програмою підсумкової атестації. 

1.7.1.2. Дисципліни із переліку, що  пропонується студенту на навчальний 

рік, із яких він обирає необхідну кількість дисциплін, передбачену на той чи 

інший семестр за навчальним планом.   

1.7.2.  З інших освітніх програм: 

1.7.2.1. із блоку вибіркових дисциплін навчального плану іншої освітньої 

програми того ж освітнього рівня.  

1.7.2.2. із блоку обов’язкових дисциплін іншої освітньої програми того ж 

освітнього рівня. 

1.7.2.3. із блоку вибіркових дисциплін навчального плану іншої освітньої 

програми іншого освітнього рівня. Необхідною умовою є погодження 

директора інституту /декана факультету, на якому навчається студент – якщо 

обрано дисципліну нижчого освітнього рівня, або директора інституту /декана 

факультету, на якому реалізується програма, із якої обрано дисципліну 

(дисципліни) вищого освітнього рівня. 

1.7.2.4. із блоку обов’язкових дисциплін іншої освітньої програми іншого 

освітнього рівня. Необхідною умовою є погодження директора інституту 

/декана факультету, на якому навчається студент – якщо обрано дисципліну 

нижчого освітнього рівня, або директора інституту /декана факультету, на 

якому реалізується навчальна програма, із якої обрано дисципліну (дисципліни) 

вищого освітнього рівня. 

1.7.3. Із переліку (каталогу курсів) з урахуванням власних потреб та 

інтересів щодо майбутньої фахової діяльності. 

1.7.4. Із переліку сертифікатних програм, розроблених в КиМУ.  

1.7.5. Навчальних дисциплін в іншому закладі вищої освіти за умов 

реалізації студентом права на академічну мобільність. 

Здобувачі третього рівня вищої освіти також мають право вибирати 

навчальні дисципліни з переліків, що пропонуються для вибору здобувачам 

інших рівнів вищої освіти та/або інших освітньо-наукових програм підготовки 
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здобувачів ступеня доктора філософії, які пов’язані з тематикою 

дисертаційного дослідження, за погодженням зі своїм науковим керівником та 

завідувачем відділу аспірантури і докторантури. 

1.8. Студенти мають право обрати вибіркові дисципліни на весь період 

навчання. 

1.9. Завідувачі відповідних кафедр, що пропонують вибіркові дисципліни, 

забезпечують підготовку силабусів (або робочих навчальних програм), 

навчально-методичних комплексів із дисциплін, методичних та організаційних 

матеріалів, необхідних для вивчення вибіркових дисциплін. 

1.10.  Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить не менше 3 кредитів. 

1.11. Вивчення вибіркових дисциплін починається в такі терміни: 

1.11.1. для ступеня вищої освіти бакалавр – з другого року навчання 

(третього семестру), в окремих випадках – з другого семестру першого року 

навчання; 

1.11.2. для ступеня вищої освіти магістр – з першого року навчання 

(першого семестру). 

1.11.3. для ступеня вищої освіти доктор філософії – з першого року 

навчання (першого семестру). 

1.12.  Якщо студент приступає до навчання на певному рівні вищої освіти з 

01 вересня, то він може брати участь у виборі навчальних дисциплін із циклу 

вільного вибору таким чином: 

1.12.1. при виборі дисциплін із переліку вибіркових дисциплін на 

поточний рік – протягом перших двох тижнів навчання; 

1.12.2. при виборі окремих дисциплін з переліку  інших освітніх програм 

– тільки для наступного року навчання. 

1.13.  Вибір дисциплін студентами здійснюється на початку весняного 

семестру (обрані дисципліни вивчатимуться у наступному навчальному році). 

Узагальнені результати використовуються для формування робочих навчальних 

планів відповідних років підготовки.  

1.14. Перелік дисциплін вільного вибору на наступний навчальний рік 

може змінюватися. 

 

2. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ 

СТУДЕНТАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

2.1. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових дисципліни, до 

01 квітня кожного навчального року подають до дирекцій/деканатів список 

дисциплін, які пропонуються для вибору студентам на наступний навчальний 

рік, робочі навчальні програми і короткі анотації цих дисциплін. 

2.2. Вчена рада інституту/факультету затверджує блок або перелік дисциплін 

вільного вибору студентів за всіма рівнями вищої освіти після погодження з 

навчальною частиною КиМУ. 

2.3. Дирекції/деканати спільно з кафедрами до 01 травня ознайомлюють 

студентів із затвердженим Вченою радою інституту/факультету переліком 
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вибіркових дисциплін та інформують їх про особливості формування груп для 

вивчення вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 

2.4. Вибір дисциплін студентами здійснюється шляхом подачі електронної 

(через сайт університету) або письмової заяви на ім’я директора 

інституту/декана факультету до 15 травня поточного навчального року. 

2.5. Заява зберігається в дирекції/деканаті протягом усього терміну навчання 

студента. 

2.6. На підставі поданих заяв до 01 червня директор інституту/декан 

факультету формує подання на формування груп за обраними дисциплінами та 

подає до навчальної частини Київського міжнародного університету. 

2.7. Студентові може бути відмовлено в реалізації його вибору і 

запропоновано здійснити новий вибір у таких випадках: 

2.7.1.  якщо кількість студентів, які обрали навчальну дисципліну чи блок 

(перелік) навчальних дисциплін, перевищує максимальну чисельність, 

встановлену відповідним інститутом/факультетом, кафедрою. У цьому випадку 

перевага, насамперед, надається студентам, які навчаються за тією ж 

програмою, на тому ж факультеті/ в інституті; 

2.7.2.  якщо кількість студентів, які обрали блок навчальних дисциплін є 

меншою за встановлені в Університеті мінімуми: 7–10 осіб – за ступенем вищої 

освіти бакалавр, 5–7 осіб – за ступенем вищої освіти магістр, 3 -5 осіб – за 

освітньо-науковим рівнем доктор філософії; 

2.7.3.  якщо кількість студентів, які обрали одну дисципліну із переліку 

вільного вибору студента, є меншою ніж 5 осіб. Ці ж вимоги поширюються на 

студентів, які скористалися правом вибору навчальних дисциплін із інших 

освітніх програм, якщо відповідні навчальні групи на цих програмах не були 

сформовані раніше на інших підставах; 

2.7.4. якщо наслідком вибору навчальної дисципліни є перевищення 

встановленого максимуму кількості навчальних дисциплін, які студент може 

опановувати одночасно та/ або кількості підсумкових (семестрових) форм 

контролю; 

2.7.5.  якщо наслідком вибору навчальної дисципліни передбачається 

формування академічної заборгованості у зв’язку із відсутністю необхідного 

рівня вхідних знань та вмінь. 

2.8.  Якщо для вивчення окремої вибіркової дисципліни не сформувалася 

мінімальна кількість студентів, то дирекція/деканат доводить до відома 

студентів про певний перелік дисциплін, які не будуть вивчатися. Після цього 

студент протягом тижня повинен обрати інші дисципліни, із яких сформувалася 

(чи сформується) кількісно достатня група студентів. 

2.9. Студент, який з поважної причини (хвороба, академічна мобільність 

тощо), не визначився з вибірковими дисциплінами, має право визначитися 

протягом першого робочого тижня після того, як він приступив до навчання. 

2.10.  Студент, який не визначився з переліком вибіркових дисциплін та не 

подав заповнену заяву у визначені терміни, буде записаний на вивчення тих 

дисциплін, які дирекція/деканат вважатиме необхідними для оптимізації 



7 
 

кількісного складу академічних груп. 

2.11.  Обрані дисципліни вносяться до робочих навчальних планів 

спеціальностей і визначають навчальне навантаження кафедр і конкретного 

викладача, яке розраховується до початку навчального року для навчальних 

планів і освітніх програм для здобувачів ступенів вищої освіти . 

2.12.  Після остаточного формування і погодження кількісного складу 

академічних груп з вивчення вибіркових дисциплін, інформація про вибіркові 

дисципліни вноситься до індивідуального плану студента. З цього часу 

вибіркова дисципліна стає обов’язковою для вивчення студентом. 

2.13.  Дирекції/деканати до 01 червня поточного навчального року передають 

інформацію в навчальну частину для здійснення  розрахунку навчального 

навантаження відповідних кафедр на навчальний рік та затвердження робочих 

навчальних планів Вченою радою університету. 

 

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

3.1. Вчена рада інституту/факультету може дати дозвіл студентам-учасникам 

програм академічної мобільності зараховувати вибіркові дисципліни, 

прослухані в іншому університеті-партнері, які не передбачені навчальним 

планом відповідної спеціальності в університеті (до 20 кредитів). 

3.2. Вчена рада інституту/факультету може дати дозвіл на перезарахування 

дисциплін у разі поновлення або переведення студента (до 20 кредитів). 

3.3. Перезарахування кредитів проводиться за рахунок фактично вивчених 

дисциплін певного циклу за умови однакової кількості кредитів. 

3.4. Заяви здобувачів з результатами вільного вибору, розпорядчі документи 

про формування навчальних груп зберігаються упродовж усього терміну 

навчання здобувача за відповідним рівнем вищої освіти. 

 


