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3.7. Планування навчального навантаження здобувача вищої освіти
3.7.1. Навчання здобувачів вищої освіти здійснюється за індивідуальним
навчальним планом, який розробляється на навчальний рік на підставі робочого
навчального плану.
3.7.2. Визначення вибіркових дисциплін індивідуального навчального
плану здійснюється відповідно до принципів альтернативності (не менше двох
приблизно рівноцінних альтернатив на кожну позицію вибору), змагальності
(здобувач вищої освіти здійснює вибір після проведення пробних (оглядових)
занять, ознайомлення з програмами та силабусами дисциплін) та академічної
відповідальності (недопущення нав’язування здобувачам вищої освіти певних
вибіркових дисциплін в інтересах кафедр та окремих викладачів).
Дисципліни вільного вибору можуть обиратися здобувачами вищої освіти
як окремо, так і блоками, що формуються за ознакою можливості присудження
відповідної кваліфікації або спорідненості отримуваних компетенцій. Здобувачі
певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що
пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з деканом
відповідного факультету.
3.7.3. У поточному навчальному році здійснюється вибір дисциплін,
вивчення яких передбачено в наступному навчальному році в період з 01 до 15
березня. Вибір дисциплін здобувачами вищої освіти першого курсу (року
навчання) на поточний навчальний рік здійснюється в період з 01 до 15 вересня.
3.7.4. Вибір дисциплін передбачає такі етапи і процедури:
3.7.4.1. У визначений період кожен здобувач вищої освіти забезпечується
інформаційними та довідковими матеріалами щодо навчальних дисциплін, які
пропонуються для вибору (силабусами, інформаційними проспектами,
візуальними або персональними презентаціями тощо). На вибір кафедри та/або
окремих викладачів можуть проводитися оглядові заняття (до 1 академічної
години на одну навчальну дисципліну) або майстер-класи. Розклад таких занять
доводиться до відома здобувачів вищої освіти навчальним відділом відповідного
факультету або відділом докторантури та аспірантури. Усі інформаційні
матеріали, у тому числі оглядових занять, силабуси навчальних дисциплін

зберігаються на кафедрах та/або в електронній бібліотеці з можливістю доступу
до них здобувачів вищої освіти, які з тих чи інших причин були на них відсутні.
3.7.4.2. До завершення визначеного періоду здобувач вищої освіти подає
на ім`я декана факультету заяву із переліком вибраних навчальних дисциплін.
Після цього відбувається формування навчальних груп, мінімальна чисельність
здобувачів вищої освіти у яких становить 15 осіб на бакалаврському рівні, 10 осіб
на магістерському рівні, 1 особа на рівні доктора філософії. 10

У випадку, якщо для вивчення окремої вибіркової дисципліни не
записалась мінімально необхідна чисельність здобувачів вищої освіти, здобувач
вищої освіти повинен обрати іншу дисципліну, де вже є або може сформуватися
чисельно достатня група здобувачів вищої освіти.
Здобувачам вищої освіти, які не зробили свій вибір, призначаються до
вивчення навчальні дисципліни з урахуванням вибору інших здобувачів вищої
освіти та наповненості навчальних груп.
3.7.4.3. Перелік вибіркових навчальних дисциплін згідно з поданими
заявами і сформованими групами затверджується розпорядженням декана
факультету та оприлюднюється на дошках оголошень і на сайті університету.
Цей перелік враховується під час складання робочого навчального плану та
розкладу навчальних занять.
3.7.5. Вибрані здобувачем вищої освіти дисципліни включаються до
індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти і є обов’язковими
для вивчення. Здобувач вищої освіти в односторонньому порядку не може
відмовитись від вивчення затвердженої розпорядженням декана дисципліни.

