ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами
вищої освіти Київського інституту бізнесу та технологій (далі – Положення)
регламентує порядок забезпечення здобувачам вищої освіти права вільного вибору
навчальних дисциплін в Київському інституті бізнесу та технологій (далі – Інститут)
відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про організацію
освітнього процесу в Інституті.
2. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25 % загального обсягу
відповідної освітньої програми за якою навчається здобувач на відповідному рівні
вищої освіти. Річний обсяг навчальних кредитів ЄКТС складає 60 кредитів для першого
бакалаврського рівня (при навчанні з першого курсу) та 22,5 кредити ЄКТС для другого
магістерського рівня навчання (при навчанні на програмі 1,5 року).
3. 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 здобувачів вищої освіти задля посилення їх
конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці.
4. Зміст кожної вибіркової навчальної дисципліни визначає силабус та навчальна
програма дисципліни.
5. Вибіркові навчальні дисципліни надають можливість здобувачу:
● побудувати індивідуальну траєкторією навчання;
● ознайомитися з сучасним рівнем наукових досліджень у відповідній галузі
знань;
● поглибити професійну підготовку в межах обраної спеціальності та освітньої
програми;
● здобути додаткові результати навчання в межах формування загальних та/або
фахових компетентностей.
6. Навчальні дисципліни, які внесені до індивідуального навчального плану здобувача, є
обов'язковими для вивчення.
7. Мінімальна чисельність здобувачів з вивчення вибіркових дисциплін повинна складати
не менше 15 осіб для першого (бакалаврського) рівня, та 10 осіб для другого
(магістерського) рівня.
8. Положення формалізує наступні процедури:
● формування та доведення до студентів переліку навчальних дисциплін вільного
вибору;
● здійснення вибору студентами навчальних дисциплін із сформованого переліку;
● організацію подальшого вивчення обраних дисциплін.

ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ
1. Пропозиції щодо змін до варіативної частини навчального плану на наступний
навчальний рік формуються на випускових кафедрах та гарантами освітніх програм.
2. Перелік вибіркових навчальних дисциплін має узгоджуватися гарантом освітньої
програми для першого освітнього рівня до кінця грудня, для другого освітнього
рівня до кінця вересня.
3. Навчальні дисципліни вільного вибору спрямовані на поглиблення та удосконалення
загальних та фахових компетентностей освітніх програм.
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4. Форма контролю вибіркових навчальних дисциплін – залік.
5. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін, як правило, уніфікований і становить 4
кредити ЄКТС.
6. Обсяг та види аудиторних занять вибіркових навчальних дисциплін визначаються
відповідним навчальним планом.

ПРОЦЕДУРА ЗДІЙСНЕННЯ ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
1. Процедурі вибору здобувачами навчальних дисциплін передує їх ознайомлення з
порядком, термінами, особливостями запису на вивчення запропонованих навчальних
дисциплін та з умовами формування навчальних груп для вивчення вибіркових
навчальних дисциплін.
2. Вибір дисциплін здійснюється за допомогою каталогу вибіркових дисциплін, який
розміщено на стендах та Google класах Інституту.
3. Здобувачі ступеня бакалавра здійснюють вибір дисциплін на початку весняного
семестру або у формі паперової заяви (Додаток 1) або через опитування у Google формі
(обрані дисципліни вивчатимуться у наступному семестрі). Узагальнені результати
використовуються для формування робочих навчальних планів відповідних років
підготовки.
4. Здобувачі ступеня магістра здійснюють вибір дисциплін на початку осіннього
семестру першого року навчання або у формі паперової заяви (Додаток 1) або через
опитування у Google формі (обрані дисципліни вивчатимуться у весняному семестрі
того ж року та / або у осінньому семестрі наступного року). Узагальнені результати
використовуються для формування робочих навчальних планів відповідних років
підготовки.
5. Якщо для вивчення окремої вибіркової дисципліни не сформувалась мінімальна
кількість здобувачів, студентам надається можливість здійснити повторний вибір –
приєднавшись до вже сформованих навчальних груп.
6. Здобувач, який з поважної причини (хвороба, академічна мобільність тощо), не
визначився з вибірковими дисциплінами, має право визначитися протягом першого
робочого тижня після того, як він з'явився на навчання.
7. Студент, який самостійно не визначився з переліком вибіркових дисциплін та не подав
заповнену заяву у визначені терміни, може бути рекомендований для включення в
будь-яку групу за рішенням кафедри.

ВИВЧЕННЯ ОБРАНИХ ДИСЦИПЛІН
1. Викладання дисциплін вільного вибору здобувачів можуть здійснювати всі кафедри
Інституту.
2. Обрані дисципліни вносяться до робочих навчальних планів спеціальностей.
3. Після остаточного формування і погодження академічних груп з вивчення вибіркових
дисциплін, інформація про вибіркові дисципліни вноситься до індивідуального плану
студента. З даного моменту вибіркова дисципліна стає для студента обов’язковою.
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4. У деканаті формують академічні групи для вивчення вибіркових дисциплін
здобувачами певної спеціальності.
5. Узагальнена інформація про вибір здобувачами вибіркових дисциплін накопичується в
деканаті для врахування в розрахунку навчального навантаження відповідних кафедр
на навчальний рік.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Випускова кафедра може дозволити перезарахування дисциплін у разі поновлення або
переведення студента.
2. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться та затверджуються Вченою
радою Інституту у тому ж порядку, що й саме Положення.
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Додаток 1

Ректору Київського інституту бізнесу
та технологій
Яковлевій О. В.
Від студента ___ курсу
Групи ___________
Освітньої програми
_________________________________
_________________________
ПІБ ___________________________
_____________________________
Тел.:________________________

ЗАЯВА
Прошу включити в мій індивідуальний навчальний план на 2020/2021
навчальний рік такі дисципліни за вибором: (Відзначте «плюс» навпроти
бажаних дисциплін, «мінус» вкажіть навпроти тих, що залишилися):
Дисципліна
Дисципліна
Дисципліна
Дисципліна
Дисципліна

З плануванням і організацією дисциплін за вибором, а також з усіма
подальшими змінами, ознайомлений (а).
_________ 2020

Декан
____________

__________

Гарант
Освітньої програми ____________
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