


певною спеціальністю та системи оцінювання (підсумковий контроль знань, 

державна атестація випускника).   
 1.5. Вивчення дисциплін вільного вибору здобувача проводиться згідно 
навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти відповідних рівнів. 
 1.6. Формою підсумкового контролю вивчення дисциплін вільного 
вибору здобувача є екзамен a6o диференційований залік. Для дисциплін, що 
пропонуються у вибірковому блоці, не рекомендується передбачати курсові 
роботи. 

 

 
2. ФОРМУВАННЯ КАТАЛОГУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ 

ЗДОБУВАЧА 

 

2.1. Викладання дисциплін вільного вибору здобувача можуть 

здійснювати всі кафедри Академії за умови наявності відповідного кадрового, 

наукового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення, що 

засвідчує спроможність кафедри задовольнити потреби здобувачів вищої освіти 

у створенні індивідуальної освітньої траєкторії за обраними спеціальностями. 

2.2. Кафедри, які забезпечують викладання дисциплін вільного вибору 

здобувача, кожного навчального року подають до дирекцій інститутів переліки 

дисциплін, які пропонуються для вибору здобувачам вищої освіти, силабуси 

навчальних дисциплін (робочі програми навчальних дисциплін). 
2.3.   Перелік дисциплін вільного вибору здобувача на наступний 

навчальний рік  може змінюватись. 
2.4.   Затверджені переліки дисциплін вільного вибору здобувача 

розміщуються для ознайомлення здобувачів на офіційному сайті Академії у розділі 
«Каталог дисциплін вільного вибору». 

 

 
3.  ПОРЯДОК ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗДОБУВАЧАМИ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

3.1. Процедура вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти 

ґрунтується на засадах студентоцентризму.  

3.2.  В Академії реалізується такий порядок забезпечення права здобувачів 

вищої освіти на вибір навчальних дисциплін: 

1) щорічно з 01 по 15 квітня на сайті Академії оновлюється Каталог 

дисциплін вільного вибору з яким ознайомлюються здобувачі вищої освіти. 

Для отримання детальної інформації здобувачі вищої освіти мають право 

ознайомитись з силабусами навчальних дисциплін (робочими програмами 

навчальних дисциплін). 

2) Здобувачі реалізують своє право вибору навчальних дисциплін у 

семестрі (як правило, протягом квітня-травня), що передує навчальному року, в 

якому передбачено їх вивчення, і подають відповідні заяви (додаток 1); 

3) Здобувачі, які навчаються за освітніми програмами, де вивчення 

дисциплін вільного вибору передбачено на першому році підготовки, реалізують 

своє право вибору навчальних дисциплін у вересні (протягом першого тижня 

навчання) і подають відповідні заяви (додаток 1); 



4) Формування груп здійснюється після систематизації заяв, перевірки 

контингенту здобувачів та затвердження списків (персонального складу) груп 

директорами відповідних інститутів;  

5) Якщо на дисципліну вільного вибору не записалася мінімально 

необхідна кількість здобувачів вищої освіти, визначена «Положенням про 

планування та облік роботи науково-педагогічних працівників Національної 

академії керівних кадрів культури i мистецтв», ця дисципліна оголошується як 

така, на яку запис не відбувся. Замість цих дисциплін здобувач може обрати 

іншу дисципліну, для вивчення якої записалася достатня кількість здобувачів, 

або ту дисципліну, де не вистачає здобувачів для виконання умов формування 

груп згідно з нормативними вимогами. 

6) Якщо здобувач із поважної причини не зміг вчасно реалізувати своє 

право вибору навчальних дисциплін, він, надавши відповідні документи, 

звертається до дирекції інституту із заявою для запису на вивчення обраних ним 

дисциплін.  

7) Здобувач, який у встановлені терміни без поважних причин не 

скористався своїм правом вибору навчальних дисциплін, відповідні позиції його 

індивідуального навчального плану визначаються дирекцією  інституту за 

пропозицією випускової кафедри з урахуванням результатів вибору інших 

здобувачів вищої освіти, які навчаються за цією освітньою (освітньо-науковою) 

програмою, та з міркувань оптимізації навчальних груп i потоків. Невиконання 

здобувачем, сформованого у такий спосіб, індивідуального навчального плану 

веде до виникнення академічної заборгованості, що може стати підставою для 

ухвалення рішення про відрахування. 

8) Дисципліни, щодо яких здобувач скористався правом вибору, вносяться 

до індивідуального навчального плану та є обов’язковими для вивчення. Здобувач 

вищої освіти в односторонньому порядку не може відмовитись від вивчення 

запланованої дисципліни. Самочинна відмова після 1 вересня поточного року 

від вивчення запланованої дисципліни веде до виникнення академічної 

заборгованості, що може стати підставою для ухвалення рішення про 

відрахування за невиконання індивідуального навчального плану. 

3.3. Згідно навчальних планів та результатів запису здобувачів вищої 

освіти на дисципліни вільного вибору  дирекції інститутів формують навчальні 

групи підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії, коригують 

робочий навчальний план на навчальний рік та відповідну інформацію до  

15 червня (або 10 вересня, залежно від змісту освітніх програм різних рівнів) 

подають до навчально-методичного відділу для формування штатного розпису 

кафедр та складання розкладу занять на наступний (поточний) навчальний рік. 

3.4.Забезпечення функціонування системи вільного вибору дисциплін в 

Академії може впливати на формування розкладу. Наприклад, розташування у 

розкладі спочатку обов’язкових навчальних дисциплін освітньої  

(освітньо-наукової)  програми, а потім – дисциплін вільного вибору здобувача. 3 

огляду на це, залежно від вибраних дисциплін, здобувач може мати «вікна» в 

своєму розкладі. 

 

 

 

 

 



4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1. У разі якщо здобувач вищої освіти є учасником програм академічної 

мобільності, можливе зарахування дисциплін вільного вибору, що прослухані в 

іншому закладі вищої освіти, на підставі академічної довідки про фактично вивчені 

дисципліни та за умови однакової або більшої кількості кредитів ЄКТС. 

4.2. У разі поновлення або переведення здобувача за згодою випускової 

кафедри можливе перезарахування навчальних дисциплін. Перезарахування 

кредитів проводиться за рахунок фактично вивчених дисциплін та за умови 

однакової або більшої кількості кредитів ЄКТС. 

 

 

В.о. першого проректора  

з науково-педагогічної роботи                                           Людмила СТЕПАНЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ 

 

 

 

Директору інституту     

здобувача_________________________курсу, 

групи____________________________________ 

(прізвище, ініціали)__________________ 

 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу включити в мій індивідуальний навчальний план на 

20 _/20_ навчальний рік наступні дисципліни вільного вибору здобувача: 

1.    

2.   

з.   

4.   

5.   

 

 

 

 

 

 

           (дата )                                                                                  


