


 
1. Загальні положення 

1.1. Положення про вільний вибір студентами вибіркових навчальних 

дисциплін (далі - Положення) містить основні вимоги щодо здійснення 

студентом права вибору відповідно до Розділу X статті 62 Закону України 

«Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 року, пункт 15 «…вибір 

навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою 

програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 

відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня 

вищої освіти». 

1.2. Освітня програма будь-якого рівня освіти з будь-якої спеціальності 

містить нормативну складову та варіативну, що формується випусковою 

кафедрою. Обсяг дисциплін вільного вибору студентів складає не менше 25 

відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньої 

програми відповідного рівня вищої освіти. 

1.3. Навчальні дисципліни за вибором студента – це дисципліни, які вводяться 

вищим навчальним закладом для більш повного задоволення освітніх і 

кваліфікаційних вимог особи для потреб суспільства, ефективнішого 

використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних 

особливостей тощо. 
 
1.4. Вибіркові навчальні дисципліни загальної та професійної підготовки 

надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями та 

спеціалізаціями, що визначають характер майбутньої діяльності; сприяють 

академічній мобільності студента та його особистим інтересам, дозволяють 

здійснювати впровадження спеціалізацій у межах базової спеціальності з 

метою формування компетентності здобувача відповідно до вимог ринку 

праці. 

1.5. При виборі дисциплін студент має забезпечити виконання встановленого 

річного обсягу навчальних кредитів – 60 кредитів на навчальний рік. Згідно з 

вимогами Європейської кредитно-трансферної системи організації 



навчального процесу індивідуальний навчальний план студента є основним 

робочим документом студента. 
 
1.7. Індивідуальний навчальний план студента розробляється на навчальний 

рік на підставі робочого навчального плану і включає всі нормативні навчальні 

дисципліни та вибіркові навчальні дисципліни, обрані студентом, з 

обов'язковим дотриманням нормативно встановлених термінів підготовки 

фахівця певного рівня вищої освіти, з урахуванням структурно-логічної 

послідовності вивчення навчальних дисциплін, що визначають зміст освіти за 

певною спеціальністю та системи оцінювання (підсумковий контроль знань, 

державна атестація випускника).  
  
1.8. Дисципліни вільного вибору студента представлені у навчальному плані 

відповідної спеціалізації переліком дисциплін, що включає в себе як 

дисципліни відповідної випускової кафедри, так і дисципліни інших кафедр. 

1.9. Кількість та обсяг дисциплін вільного вибору студента для конкретного 

семестру вказано у навчальному плані. Студент має право обрати навчальні 

дисципліни із запропонованого переліку або будь-які інші дисципліни із 

навчального плану іншої спеціальності (спеціалізації) або спеціальності 

іншого навчального закладу, які відповідають необхідному обсягу кредитів та 

викладаються у відповідному семестрі.  

1.10. Вивчення вибіркових дисциплін проводиться за всіма рівнями вищої 

освіти в Академії. 

1.11. Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить не менш 3 кредитів 

ЄКТС. Формою підсумкового контролю вибіркових дисциплін є залік або 

іспит. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРУ 

СТУДЕНТАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  
 

2.1. Перелік дисциплін навчального плану складається з двох частин – 

обов’язкової та вибіркової. Вибіркова частина навчального плану становить не 



менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для 

кожного рівня вищої освіти. 

2.2. Вибіркова частина навчального плану студента введена для 

індивідуалізації навчання і задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб 

особи, ефективного використання можливостей і традицій Академії, 

регіональних потреб тощо. 

2.3. Викладання вибіркових дисциплін можуть здійснювати всі кафедри 

Академії за умови наявності відповідного кадрового, наукового, навчально-

методичного та інформаційного забезпечення, що є свідченням спроможності 

кафедри оперативно задовольнити потреби здобувачів вищої освіти для 

створення індивідуальної освітньої траєкторії навчання за обраними 

спеціальностями. 

2.4. Затверджені переліки вибіркових дисциплін розміщуються для 

ознайомлення студентів на офіційному сайті Академії, на інформаційних 

стендах кафедр та деканатів. Інформація про пропоновану вибіркову 

дисципліну повинна включати:  

• назву дисципліни; 

• кількість кредитів; 

• час викладання (перший чи другий семестр навчального року); 

• вид занять (лекції, практичні, індивідуальні заняття). 

• форма підсумкового контролю (залік, іспит); 

• зміст дисципліни: (визначення теми, мети, завдань курсу та перелік  

потенційних компетентностей, набутих студентом); 

• прізвище викладача (або кількох викладачів за вибором студента). 

2.5. До переліку вибіркових навчальних дисциплін відповідної освітньої 

програми не можуть пропонуватись дисципліни, що аналогічні за змістом з 

обов’язковими навчальними дисциплінами. 

2.6. Одна й та ж лекційна дисципліна не може пропонуватися у навчальному 

плані різних освітніх рівнів. 



2.7. Вибір студентом навчальних дисциплін створює умови для досягнення 

ним наступних цілей: 

• поглибити професійні компетентності 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); 

• поглибити свої знання та здобути додаткові загальні та професійні 

компетентності в межах споріднених спеціальностей і галузі знань; 

• ознайомитись із сучасним рівнем наукових досліджень інших галузей 

знань та розширити або поглибити знання за загальними 

компетентностями. 

2.8. Формування переліку вибіркових навчальних дисциплін, що визначають 

спеціалізовану підготовку студента в межах обраної освітньої програми 

здійснює проектна група у складі: проректор з навчальної та науково-

педагогічної роботи, проректор з наукової роботи, декан відповідного 

факультету/завідувач аспірантурою та докторантурою, гаранти освітніх 

програм. При формуванні переліку навчальних дисциплін враховуються 

рекомендації роботодавців, здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 

працівників випускової кафедри та інших кафедр.  

2.9. Основні критерії забезпечення кафедри, щодо реалізації високої якості 

викладання вибіркової дисципліни: 

• кадрове забезпечення (науковий ступінь, вчене звання, досвід 

викладання дисципліни, особистий рейтинг викладача); 

• навчально-методичне забезпечення (електронний навчальний курс, 

підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації); 

• матеріально-технічна база (лабораторне забезпечення, бази 

практичного навчання);  

• інформаційне забезпечення; 

• відгуки студентів про якість викладання дисциплін на кафедрах;  

• результати підсумкового та ректорського контролю знань студентів. 



2.10. Необхідною інформацією для формування переліку вибіркових 

дисциплін є: 

• стратегії розвитку освіти у мистецький галузі; 

• розвиток технологій та методологій, що формуються на стику різних 

наукових та предметних галузей; 

• стан справ та визначення майбутніх потреб у галузі культури та 

мистецтва; 

• інформація від підприємств, організацій та установ роботодавців щодо 

їх поточних та перспективних потреб;  

• відгуки випускників Академії щодо відповідності навчального плану 

спеціальності та спеціалізації практичним компетентностям мистецької 

галузі; 

• рейтингові списки вибіркових навчальних дисциплін у попередніх 

роках. 

2.11. Науково-методична рада та навчальний відділ здійснюють перевірку 

наявного методичного та кадрового забезпечення вибіркових дисциплін. 

2.12. Терміни проведення процедури вибору студентами навчальних 

дисциплін визначаються із необхідності своєчасного планування та 

організації освітнього процесу (формування контингенту студентів у групах 

і потоках для планування навчального навантаження науково-педагогічних 

працівників), його методичного і кадрового забезпечення.  

2.13. Заходи з організації вивчення вибіркових навчальних дисциплін 

здійснюються у навчальному році, що передує навчальному року, у якому 

заплановане вивчення цих дисциплін. Для реалізації права вибору 

навчальних дисциплін (спеціалізованих блоків дисциплін) студенти 

власноруч заповнюють заяву за відповідною формою у деканаті або через 

особистий електронний кабінет. Заяви повинні бути зданими до 15 червня 

поточного навчального року; студенти та здобувачі, зараховані на перший 

курс будь-якого рівня вищої освіти обирають навчальні дисципліни за 

вибором до 10 вересня поточного навчального року.  



2.14. Підписана студентом заява щодо обрання вибіркових дисциплін 

зберігається на факультеті упродовж навчального року. Вибрані дисципліни 

включаються до індивідуального навчального плану студента. 

2.15. Якщо студент із поважної причини не зміг заповнити заяву вчасно, він, 

надавши відповідні документи, звертається до декана за дозволом заповнити 

заяву на вивчення обраних ним дисциплін. 

2.16. Студентові може бути відмовлено у реалізації його вибору і 

запропоновано зробити новий вибір, якщо кількість студентів, які обрали 

дисципліну із переліку вибіркових навчальних дисциплін є меншою за 

встановлені в Академії норми для групових занять. Якщо у разі виникнення 

вищезгаданої ситуації інші вибіркові дисципліни дозволяють студенту за 

підсумками набрати 60 кредитів ECTS у навчальному році, студенту не 

обов’язково проводити заміну вибіркової дисципліни на іншу. Для отримання 

відповідного ступеня студент має набрати відповідну кількість кредитів, 

затверджених в навчальному плані. 

2.17. Інформація щодо обраних вибіркових дисциплін надається в деканат для 

складання та затвердження робочих навчальних планів та доводиться до 

навчального відділу для складання розкладу занять. Кафедри вносять 

відповідний розрахунок навчальних годин на навчальний рік та вносять їх в 

індивідуальний план викладача. 

2.18. У випадку поновлення, переведення, допуску до занять після 

завершення академічної відпуски можливе перезарахування вибіркових 

дисциплін за рахунок фактично вивчених дисциплін, що не дублюють зміст 

обов’язкових (із циклу вільного вибору) на обраній освітній програмі. 

Реалізувати право вибору (навчальних дисциплін, спеціалізованих блоків) 

такі студенти можуть впродовж двох-трьох тижнів від початку навчального 

семестру з урахуванням результатів вибору студентів, які навчаються за 

цією освітньою програмою та обмежень що встановлені даним 

Положенням. 



2.19. Координація роботи щодо вибору дисциплін покладається на деканів 

відповідних факультетів. 

 

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

3.1. Положення запроваджується в дію з моменту затвердження Вченою 

радою Академії. 

3.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться та затверджуються 

Вченою радою Академії у тому ж порядку, що й саме Положення. 

3.3. Академія несе відповідальність за якість викладання і належне 

методичне забезпечення навчальних дисциплін, які пропонуються 

студентам для реалізації ними права вільного вибору. 

3.4. Контроль за дотриманням вимог Положення покладається на деканів 

факультетів, завідувачів випускових кафедр, навчальний відділ Академії. 
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