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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Індивідуальна освітня траєкторія – персоналізований шлях 

реалізації потенціалу здобувача вищої освіти, що формується з урахуванням 

його здібностей, інтересів, потреб, мотивів, можливостей і досвіду, а також 

ґрунтується на виборі здобувачем видів, форм і темпу здобуття освіти. 

Індивідуальна освітня траєкторія в Університеті формалізується в 

Індивідуальному навчальному плані студента (далі – ІНПС). 

1.2. Тимчасове положення про формування здобувачами вищої освіти 

індивідуальної освітньої траєкторії в Державному вищому навчальному 

закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту» (статті 62, п.15), роз’яснень та рекомендацій щодо 

реалізації наказу Міністерства освіти і науки України від 26 січня 2015 р. № 

47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 

навчальний рік» з урахуванням концептуальних засад Положення про 

організацію освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
(затвердженого Вченою радою Університету, протокол № 7 від 27.02.2020 р. 

введеного в дію наказом від 28.02.2020 р., № 107), Положення про 

Індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання в 

Державному вищому навчальної закладі «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» (затвердженого Вченою 

радою Університету, протокол № 3 від 05.11.2019 р., введеного в дію 

наказом від 06.11.2019 р. № 818). 

1.3. Положення регламентує порядок та умови реалізації здобувачами 

вищої освіти Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – 

Університет) права на вибір навчальних дисциплін та формування на їх 

основі індивідуальної освітньої траєкторії. 

1.4. Дія цього Положення поширюється на здобувачів початкового 

(короткого циклу), першого (бакалаврського), другого (магістерського) та 

третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти. 

1.5. Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої 

освіти у межах, передбачених відповідною освітньою програмою в обсязі, 

що становить не менш як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, 

передбачених для відповідного рівня вищої освіти. 

1.6. Вибіркові навчальні дисципліни – це навчальні дисципліни, що 

пропонуються кафедрами Університету для вибору здобувачами вищої 

освіти, виходячи з їхніх освітніх потреб, запитів ринку праці, потреб 

економіки (зокрема на регіональному рівні), з метою створення умов для 

особистісного і професійного розвитку здобувачів та посилення їх 

конкурентоспроможності на національному та світовому ринках праці. 

1.7. Формування набору вибіркових навчальних дисциплін здобувачем 

здійснюється при формуванні ІНПС згідно з такими принципами: 
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– альтернативності (не менше двох рівноцінних альтернатив на кожну 

позицію вибору); 

– поінформованості та відкритості, (здобувач здійснює вибір після 

ознайомлення з анотаціями або робочими програмами навчальних 

дисциплін); 

– свободи вибору (не допускається нав’язування здобувачам певних 

вибіркових навчальних дисциплін в інтересах кафедр та окремих науково-

педагогічних / педагогічних працівників); 

– економічної доцільності (академічна група для вивчення вибіркової 

навчальної дисципліни формується у разі відповідності встановленим 

вимогам до чисельності здобувачів у академічній групі – табл. 3); 

– актуальності (вибіркові навчальні дисципліни, які протягом 2 років 

не обирають здобувачі вищої освіти, виключаються з каталогу вибіркових 

навчальних дисциплін). 

 

2. ФОРМУВАННЯ КАТАЛОГУ 

ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

2.1. Каталог вибіркових навчальних дисциплін Університету (далі – 

Каталог) – перелік навчальних дисциплін для здобувачів певного рівня 

вищої освіти за циклами загальної й професійної підготовки, який є 

уніфікованим для здобувачів усіх спеціальностей Університету. 

2.2. Вибіркові навчальні дисципліни надають можливість здобувачами 

вищої освіти самостійно обирати напрямки поглиблення підготовки за 

спеціальностями, сприяють академічній мобільності здобувачів та 

задоволенню їх власних освітніх та професійних потреб. 

2.3. Каталог затверджується та вводиться в дію наказом ректора 

Університету кожного навчального року. 

2.4. Перелік навчальних дисциплін, які включені до Каталогу, 

щорічно переглядається спеціально створеними робочими групами. 

Головами таких груп наказом ректора призначаються директори навчально-

наукових інститутів / декани факультетів. 

2.5. Порядок формування Каталогу вибіркових навчальних 

дисциплін в ДВНЗ «КНЕУ ім. В.  Гетьмана» є складовою даного Положення 

та наведений у Додатку А. 
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3. ФОРМУВАННЯ ЗДОБУВАЧЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ 

3.1. Формування набору вибіркових навчальних дисциплін здобувачем 

вищої освіти здійснюється на основі Каталогу вибіркових навчальних 

дисциплін Університету. 

3.2. Вибіркові навчальні дисципліни можуть обиратися здобувачами як 

окремо, так і пакетами, що формуються за ознакою можливості отримання 

сертифікату щодо оволодіння певними професійними компетентностями. 

3.3. Вивчення вибіркових навчальних дисциплін розпочинається для 

здобувачів: 

– початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти – з другого 

семестру; 

– першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

 3 роки 10 місяців (при загальному обсязі освітньої програми  

240 кредитів) – з третього семестру; 

 2 роки 10 місяців (скорочений термін навчання при загальному 

обсязі освітньої програми – 240 кредитів) – з першого семестру;  

 1 рік 10 місяців (скорочений термін навчання при загальному 

обсязі освітньої програми – 240 кредитів) – з першого семестру; 

– другого (магістерського) рівня вищої освіти – з нормативним 

терміном навчання: 

 1 рік 4 місяці (при загальному обсязі освітньої програми 90 

кредитів) – з першого семестру; 

 1 рік 9 місяців (при загальному обсязі освітньої програми 120 

кредитів) – з першого семестру; 

 третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – (при загальному 

обсязі освітньої програми 240 кредитів і загальному обсязі 

компонентів освітньої складової – 60 кредитів) – з третього семестру. 

3.4. Здобувачу вищої освіти пропонується реалізувати свій вибір 

шляхом самостійного формування набору навчальних дисциплін (пакету 

вибіркових навчальних дисциплін) із Каталогу вибіркових навчальних 

дисциплін Університету з урахуванням власних цілей, потреб та інтересів 

щодо майбутньої професійної діяльності. 

Здобувач вищої освіти не може обрати із Каталогу вибіркових 

навчальних дисциплін таку дисципліну, що аналогічна за змістом до 

обов’язкової навчальної дисципліни його освітньої програми. 

Навчальні дисципліни, які вивчались здобувачем під час навчання на 

початковому (короткий цикл) та першому (бакалаврському) рівнях вищої 

освіти, не можуть обиратися ним на другому (магістерському) та третьому 

(освітньо-науковому) рівнях вищої освіти. 

3.5. Здобувачі вищої освіти, що поновлюються в Університеті після 

сесії, повинні формувати вибіркову складову своїх ІНПС в межах вже 

обраних іншими здобувачами курсу навчальних дисциплін. 
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3.6. Вибіркові навчальні дисципліни можуть вивчатися як в 

Університеті, так і в інших закладах вищої освіти (зокрема закордонних), 

відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність учасників освітнього процесу Університету, затвердженого 

наказом ректора від 30.09.2016 р. № 501. 

3.7. До вибіркової (варіативної) частини ІНПС можуть бути 

зараховані навчальні дисципліни, які здобувач вищої освіти – учасник 

програми академічної мобільності, в тому числі міжнародної, обирає у 

навчальному закладі-партнері, за умови документального підтвердження 

вивчення цих навчальних дисциплін. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА 

ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ 

 

4.1. Раз на рік здобувачі різних рівнів вищої освіти обирають вибіркові 

навчальні дисципліни (пакети вибіркових навчальних дисциплін) із 

запропонованого Каталогу вибіркових навчальних дисциплін Університету. 

Терміни вибору залежать від рівня вищої освіти (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Семестри здійснення вибору та початку вивчення 

вибіркових навчальних дисциплін 

Рівень вищої освіти 

Семестри 

здійснення вибору,  

дати визначаються наказом ректора 

початку 

вивчення 

вибіркових 

дисциплін  

Початковий (короткий цикл) Перший семестр Другий семестр 

Перший (бакалаврський) Другий, четвертий, шостий семестри Третій семестр 

Другий (магістерський) Перший семестр Другий семестр 

Третій (освітньо-науковий) Другий семестр Третій семестр 

 

Каталог вибіркових навчальних дисциплін Університету (для 

початкового (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівнів вищої 

освіти структурується за роками вивчення і розміщується для ознайомлення 

здобувачам вищої освіти на сторінці «Студентам» офіційного сайту 

Університету. 

Каталог вибіркових навчальних дисциплін Університету для 3-ого 

(освітньо-наукового рівня) – підготовка докторів філософії (PhD) 

розміщується для ознайомлення здобувачам вищої освіти на сторінці 

«Аспірантам» офіційного сайту  Університету.  

4.2. У Каталозі вибіркових навчальних дисциплін Університету 

зазначаються назви вибіркових навчальних дисциплін, кафедри та прізвища 
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науково-педагогічних (педагогічних) працівників, що забезпечують 

викладання навчальних дисциплін, та максимальна кількість здобувачів, 

котрі можуть вибрати відповідну вибіркову навчальну дисципліну. Кожна 

вибіркова навчальна дисципліна доповнюється анотацією. 

4.3. Дирекції навчально-наукових інститутів / деканати факультетів 

доводять до відома здобувачів інформацію про: 

– завершення процедури формування Каталогу вибіркових навчальних 

дисциплін Університету для кожного рівня вищої освіти; 

– порядок визначення здобувачами вибіркових навчальних дисциплін 

у системі ДЕКАНАТ через особистий кабінет студента; 

4.4. Директор навчально-наукового інституту /декан факультету, 

директор центру науки та інновацій організовує ознайомлення здобувачів 

вищої освіти із порядком та термінами вибору  (інформаційна компанія) 

навчальних дисциплін.  

Терміни поінформування наведено у табл. 2. 

 

Таблиця 2  – Терміни реалізації інформаційної компанії щодо 

можливостей формування здобувачами індивідуальної освітньої траєкторії  

Рівень вищої освіти Терміни інформування  

Початковий (короткий цикл) вересень 

Перший (бакалаврський) лютий 

Другий (магістерський) вересень 

Третій (освітньо-науковий) лютий 

 

 

5. ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

5.1. Право та можливість вибору надається усім здобувачам вищої 

освіти Університету. 

5.2. Відповідальність за організацію роботи щодо вибору навчальних 

дисциплін несуть директори навчально-наукових інститутів/ декани 

факультетів. 

5.3. Для ознайомлення здобувачів із порядком та терміном формування 

здобувачами вищої освіти індивідуальної освітньої траєкторії (переліку 

вибіркових навчальних дисциплін на наступний навчальний рік) дирекції 

навчально-наукових інститутів / деканати факультетів спільно з 

випусковими кафедрами та органами студентського самоврядування 

організують: 

– інформування здобувачів вищої освіти про порядок та процедуру 

вибору навчальних дисциплін із затвердженого Вченою радою 

Університету Каталогу; 
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– ознайомлення з анотаціями навчальних дисциплін, що пропонуються 

для вибору здобувачам вищої освіти; 

– консультування з питань вибору навчальних дисциплін, оперативну 

інформаційну підтримку процедури вибору; 

– зустрічі здобувачів вищої освіти з науково-педагогічними 

(педагогічними) працівниками, що викладають навчальні 

дисципліни, які пропонуються до вивчення. 

5.4. Здобувач вищої освіти обирає навчальні дисципліни з переліку, 

який наведений у Каталозі вибіркових навчальних дисциплін, відповідно до 

його рівня вищої освіти та рекомендацій щодо семестру вивчення вибіркової 

навчальної дисципліни. 

5.5. Згідно з Порядком визначення вибіркових навчальних дисциплін у 

системі ДЕКАНАТ обрання здобувачами початкового, першого та другого 

рівнів вищої освіти вибіркових навчальних дисциплін проводиться через 

особистий кабінет студента у два етапи: 

– І етап – здобувач вищої освіти через особистий кабінет в системі 

ДЕКАНАТ обирає навчальні дисципліни з Каталогу вибіркових 

навчальних дисциплін, котрі він хотів би вивчати в наступному 

навчальному році; 

– ІІ етап – здобувачу вищої освіти надається можливість здійснити 

повторний вибір навчальних дисциплін у разі, якщо не сформувалися 

необхідні студентські групи. Кожен студент через особистий кабінет 

в системі ДЕКАНАТ перевіряє сформованість студентських груп з 

тих вибіркових навчальних дисциплін, які він обрав, та за 

необхідності, робить повторний вибір навчальних дисциплін. Вимоги 

до чисельності здобувачів у академічній групі для вивчення 

вибіркової навчальної дисципліни наведено у табл.3. 

 Обрання здобувачами третього рівня вищої освіти вибіркових 

навчальних дисциплін проводиться шляхом внесення відомостей про вибір 

в спеціально розроблену GOOLE-форму, посилання на яку наводиться на 

сторінці «Аспірантам» сайту КНЕУ. 

Дати проведення процедури вибору визначаються наказом ректора про 

введення в дію Каталогу навчальних вибіркових дисциплін на навчальний 

рік. 

 

Таблиця 3 – Вимоги до чисельності здобувачів у академічній групі для 

вивчення вибіркової навчальної дисципліни  

Рівень вищої освіти 
Мінімальна чисельність здобувачів у 

групі 

Початковий (короткий цикл) 15 

Перший (бакалаврський) 15 

Другий (магістерський) 12 

Третій (освітньо-науковий) 2 
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5.6. Після закінчення всіх етапів вибору навчальних дисциплін, 

індивідуальний навчальний план здобувача на наступний навчальний рік є 

сформованим і здобувач позбавляється можливості вносити до нього зміни. 

5.7. Вивчення навчальних дисциплін, які були обрані здобувачами, 

стає для них обов’язковим. Протягом навчального року зміни в перелік 

обраних навчальних дисциплін, як правило, не вносяться. У виняткових 

випадках, за письмовою мотивованою заявою здобувача, рішенням 

директора навчально-наукового інституту /декана факультету здобувачу 

вищої освіти може бути надано право внести зміни до переліку обраних 

навчальних дисциплін, але не пізніше початку семестру, у якому вивчається 

навчальна дисципліна. 

5.8. Здобувачі початкового, першого та другого рівнів вищої освіти 

повинні роздрукувати сформований перелік обраних вибіркових навчальних 

дисциплін в двох примірниках та подати їх до дирекції свого навчально-

наукового інституту / деканату свого факультету. Співробітником 

(фахівцем) дирекції навчально-наукового інституту/ деканату факультету 

підписуються обидва примірника. Один примірник залишається в дирекції 

навчально-наукового інституту/ деканаті факультету, а другий здобувач 

забирає та зберігає протягом всього навчання. 

5.9. Здобувачі третього рівня вищої освіти вносять інформацію про 

обрані вибіркові навчальні дисципліни в обидва примірника 

Індивідуального плану виконання освітньо-наукової програми підготовки 

доктора філософії та завіряють їх особистим підписом спеціаліста відділу 

аспірантури та докторантури. Один примірник зберігається у відділі 

аспірантури та докторантури, а другий – на кафедрі.  

5.10.  Терміни подання екземплярів у паперовому вигляді сформований 

перелік обраних вибіркових навчальних дисциплін наведено у табл. 4. 

 

Таблиця 4  – Терміни подання екземплярів у паперовому вигляді 

сформованого переліку вибіркових навчальних дисциплін  

Рівень вищої освіти 

Місце подання Кінцевий термін 

подання 

роздрукованого 

документу 

Початковий (короткий цикл) дирекція ННІ / деканат 

факультету 

до 1 листопада 

Перший (бакалаврський) дирекція ННІ / деканат 

факультету 

до 15 березня 

Другий (магістерський) дирекція ННІ / деканат 

факультету 

до 1 листопада 

Третій (освітньо-науковий) відділі аспірантури та 

докторантури  

до 15 квітня 

 

5.11.  Здобувач початкового, першого, другого рівнів вищої освіти, який 

з поважної причини, підтвердженої документально, не здійснив вибір 
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навчальних дисциплін, має право зробити такий вибір протягом першого 

тижня після того, як він з’явився на навчання, але не пізніше дати подання 

роздруківок до дирекції ННІ / деканату факультету.  

5.12.  Здобувач третього рівня вищої освіти, який з поважної причини, 

підтвердженої документально, не здійснив вибір навчальних дисциплін, 

має право зробити такий вибір протягом першого тижня після того, як він 

з’явився на навчання, але не пізніше дати подання роздруківок до відділу 

аспірантури та докторантури. 

5.13.  До поважних причин належать хвороба здобувача, його навчання 

чи стажування в освітніх і наукових установах іноземних держав, призов 

на військову службу тощо. 

5.14.  За результатами проведення II етапу визначення вибіркових 

навчальних дисциплін у системі ДЕКАНАТ навчальним відділом 

формуються потоки для вивчення вибіркових навчальних дисциплін на 

наступний навчальний рік та затверджуються відповідним наказом ректора 

Університету. Терміни формування потоків для вивчення вибіркових 

навчальних дисциплін наведено у табл. 5. 

 

Таблиця 5  – Терміни формування потоків для вивчення вибіркових 

навчальних дисциплін та оприлюднення інформації про склад академічних 

груп 

Рівень вищої освіти 

Термін 

формування 

потоків 

Термін оприлюднення 

інформації про склад 

академічних груп 

Початковий (короткий цикл) до 15 листопада До 1 грудня 

Перший (бакалаврський) до 01 квітня  До 15 квітня 

Другий (магістерський) до 15 листопада До 1 грудня 

Третій (освітньо-науковий) до 1 квітня   До 15 квітня 

 

5.15. Кафедри, що забезпечують викладання вищезазначених 

навчальних дисциплін, отримують навантаження на виконання навчальної 

роботи при його розрахунку на наступний навчальний рік. 

Заявлений для забезпечення навчального процесу науково-

педагогічний працівник може бути замінений тільки з поважних причин на 

підставі службової записки директора навчально-наукового інституту 

/декана факультету чи завідувача кафедри, що забезпечує викладання 

навчальної дисципліни, на ім’я проректора з науково-педагогічної роботи. 

5.16.  Копія наказу про вивчення вибіркових дисциплін надається до 

дирекцій навчально-наукових інститутів / деканатів факультетів та до 

навчального відділу, Центру менеджменту та моніторингу якості , відділу 

аспірантури та докторантури 
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Додаток А 

 

Порядок формування Каталогу вибіркових навчальних дисциплін 

 в ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» 

 

1. Каталог вибіркових навчальних дисциплін Університету (далі – 

Каталог) – це перелік навчальних дисциплін для здобувачів певного рівня 

вищої освіти за циклами загальної й професійної підготовки, які спрямовані 

на: 

 заохочення до саморозвитку особистості та посилення її 

конкурентоспроможності на національному та світовому ринку праці, тощо,  

 мотивацію до самостійного вибору здобувачами вищої освіти 

напрямів поглиблення підготовки за спеціальностями, що сприяє 

академічній мобільності та задоволенню власних освітніх та професійних 

потреб. 

2. Перелік навчальних дисциплін, які включені до Каталогу, 

щорічно переглядається спеціально створеними робочими групами. Каталог 

затверджується та вводиться в дію наказом ректора Університету кожного 

навчального року. 

3. Порядок перегляду Каталогу передбачає таку послідовність 

процедур: 

3.1.  Призначення голів робочих груп, відповідальних за перегляд 

Каталогу вибіркових навчальних дисциплін наказом ректора. Наказ 

вводиться в дію не пізніше 01 жовтня поточного навчального року.  

Відповідальними призначаються директори навчально-наукових 

інститутів /декани факультетів, Директор Центру науки та 

інновацій (для робочих груп, відповідальних за перегляд 

відповідної складової Каталогу) 

3.2. Підготовка кафедрами навчально-наукового інституту / факультету 

переліку вибіркових навчальних дисциплін, що будуть 

рекомендовані до включення в Каталог.  

3.2.1. Перелік вибіркових навчальних дисциплін, пропонований 

кафедрами, формується окремо за кожним рівнем вищої освіти. 

Для початкового (короткий цикл) та першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти передбачається структурування вибіркових 

навчальних дисциплін згідно з рекомендаціями вибору на 

другому, третьому та четвертому курсах. 

3.2.2. До переліку вибіркових навчальних дисциплін кафедри 

можуть включати як нові навчальні дисципліни, так і такі, що 

вже були включені до Каталогу минулого навчального року. 

3.2.3. Перелік дисциплін має включати в себе як дисципліни 

відповідної кафедри, так і дисципліни інших кафедр, що 

спрямовані на саморозвиток особистості. 

3.2.4. Обсяги і зміст навчальних дисциплін, які спрямовані на 

розширення та поглиблення спеціальних (фахових, предметних) 
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компетентностей, мають враховувати структурно-логічні схеми 

освітніх програм, планове навчальне навантаження здобувача 

вищої освіти.  

3.3. Склад робочої групи затверджується розпорядженням директора 

навчально-наукового інституту / декана факультету. В 

розпорядженні також визначається терміни подання переліку 

вибіркових навчальних дисциплін, затвердженого рішенням 

відповідної  кафедри (дата повинна бути не раніше як за три тижні 

від моменту введення в дію наказу ректора). 

3.3.1.До складу робочої групи мають входити: 

– завідувачі кафедр ННІ/факультету;  

– керівники проектних груп (гаранти) відповідних освітніх програм 

(представники проектних груп);  

– заступник керівника структурного підрозділу з навчальної роботи 

(секретар робочої групи); 

– представники органів студентського самоврядування. 

3.3.2.За рішенням директора ННІ/декана факультету, директора 

Центру науки та інновацій  та/ або поданням завідувача 

кафедри до складу робочої групи можуть бути включені інші 

учасники освітнього процесу. 

3.3.3. Остаточний склад робочої групи затверджується 

розпорядження директора ННІ / декана факультету, директора 

Центру науки та інновацій протягом двох тижнів з моменту 

введення дію наказу ректора. 

3.4.  Подання секретарю робочої групи переліку вибіркових дисциплін 

та їх анотацій, схваленого на засіданні кафедри. Кінцевий термін 

подання зазначених відомостей визначається з розпорядженні 

директора ННІ\декана факультету, директора Центру науки та 

інновацій. Рекомендована форма подання відомостей про перелік  

навчальних дисциплін наведена у додатку Б. 

3.5. Опрацювання робочими групами поданих кафедрами переліків 

вибіркових навчальних дисциплін. Формування висновку про 

включення/невключення навчальної дисципліни до Каталогу  

здійснюється на основі критеріїв відповідності та навчальної 

спроможності.  

3.5.1. За критерієм відповідності оцінюються належність 

(адекватність) начальних дисциплін: 

 актуальним запитам від зовнішніх стейкхолдерів щодо їх 

поточних та перспективних потреб; 

 позитивним відгукам випускників навчально-наукового 

інституту /факультету щодо відповідності навчальних планів 

освітніх програм потребам виробничої сфери; 

 першим позиціям в рейтингових списках вибіркових 

навчальних дисциплін за попередні навчальні роки; 
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 позитивним відгукам по результатам анкетування здобувачів 

вищої освіти Університету;  

 тенденціям розвитку національної економіки та сучасних 

технологій, що формуються на стику різних предметних 

галузей, перспективним потребам освіти та. 

3.5.2. За критерієм навчальної спроможності (забезпеченості) 

оцінюються: 

 кадрове забезпечення (науковий ступінь, вчене звання науково-

педагогічного працівника, досвід викладання навчальних 

дисципліни); 

 навчально-методичне забезпечення вибіркової навчальної 

дисципліни:  

 для вибіркових навчальних дисциплін, що входили 

до Каталогу у попередні навчальні роки – анотація 

навчальної дисципліни, робоча програма навчальної 

дисципліни, методичні матеріали з вивчення 

навчальної дисципліни, підручники, навчальні 

посібники, дистанційний курс навчальної дисципліни); 

 для вибіркових навчальних дисциплін, що 

пропонуються вперше – анотація навчальної 

дисципліни; 

  матеріально-технічна база (лабораторне забезпечення, бази 

практичного навчання). 

3.6. Сформований робочої групою перелік навчальних дисциплін з 

анотаціями подається до навчального відділу та навчально-

методичного відділу Центру менеджменту та моніторингу якості 

освіти Університету для оцінки його відповідності можливостям 

викладання в Університеті та нормативним документам щодо 

організації освітнього процесу.  

3.7. Погоджений керівником навчального відділу та директором 

Центру менеджменту та моніторингу якості освіти, перелік 

вибіркових навчальних дисциплін, що пропонується робочими 

групами під керівництвом директорів навчально-наукового 

інституту /деканів факультету, обговорюється та рекомендується 

рішенням вченої ради навчально-наукового інституту / факультету 

до його розгляду на Вченій Раді Університету та включення до 

Каталогу вибіркових навчальних дисциплін.  

3.8. Погоджений перелік  вибіркових дисциплін, що пропонується 

робочою групою під керівництвом директора Центру науки та 

інновацій обговорюється та рекомендується рішенням Науково-

експертної ради  до його розгляду на Вченій Раді Університету та 

включення до Каталогу вибіркових навчальних дисциплін.  

3.9. Обговорення та включення до Каталогу переліку навчальних 

дисциплін, затверджених вченими радами ННІ/факультетів, 

ухвалою Вченої ради Університету. 
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4. Каталог вибіркових навчальних дисциплін на навчальний рік вводиться 

в дію наказом ректора Університету. Каталог має бути оновлений та 

введений в дію до початку другого навчального семестру. 

5.  Затверджений Каталог вибіркових навчальних дисциплін Університету 

розміщуються на офіційному сайті Університету (розділ «Студентам», 

«Аспірантам»), на сторінках відповідних кафедр з анотованим змістом, 

обсягом в кредитах ЄКТС та рекомендованим семестром вивчення. 
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Додаток Б 

Перелік вибіркових навчальних дисциплін 

навчально-наукового інституту / факультету _________________________ 

кафедри _________________________ 

для здобувачів ______________________________________________________ рівня вищої освіти 

початковий (короткий цикл) / першого (бакалаврського) / другого (магістерського) 

№ з/ч Вибіркова  

навчальна 

дисципліна 

Кафедра Рекомендований 

семестр 

вивчення 

навчальної 

дисципліни1 

Науково-педагогічні(педагогічні) 

працівники кафедри, що 

викладають вибіркову 

навчальну дисципліну 

Максимальна кількість 

груп здобувачів, котрі 

можуть вибрати 

вибіркову навчальну 

дисципліну 

      

 

 

                                                           
1Для вибіркових навчальних дисциплін початкового (короткий цикл) та першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти 


