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1.Загальні положення 

 

1.1. Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних 

дисциплін студентами (далі – Положення) Київського інституту сучасної 

психології та психотерапії забезпечує реалізацію студентами права на 

вільний вибір навчальних дисциплін, передбаченого пунктом 15 частини 

першої статті 62 Закону України «Про вищу освіту». 

1.2. Цим Положенням визначається процедура формування переліку, обрання 

та подальшого вивчення здобувачами вищої освіти Інституту вибіркових 

навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою 

програмою та навчальним планом. 

1.3. Вільний вибір навчальних дисциплін студентом здійснюється у межах 

передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним 

планом, і в обсязі, що становить не менше як 25% від загального обсягу 

кредитів ЄКТС, передбачених для обраного рівня вищої освіти. 

 

2.Порядок реалізації права вільного вибору студентам 

навчальних дисциплін 

 

2.1.  Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових дисциплін, до 01 

квітня кожного навчального року подають завідувачу навчальної частини 

список дисциплін, які пропонуються для вибору студентам. 

2.2.  Навчальна частина та викладачі кафедр організовують представлення 

дисциплін вільного вибору студентів (у вільний від аудиторних занять час) та 

організовують ознайомлення студентів із порядком, термінами та 

особливостями запису та формування груп для вивчення навчальних дисциплін 

вільного вибору, а також забезпечують розміщення матеріалів на сайті 

Інституту або сторінці кафедри. 

2.3.  Вибір дисциплін студентом здійснюється шляхом подачі письмової заяви 

(Додаток 1) на ім’я завідувача навчальної частини. 
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2.4.  Запис на блок вибіркових дисциплін, які викладаються на І курсі, то запис 

на такий блок здійснюється протягом перших двох тижнів цього навчального 

року. 

2.5.  Запис на блок вибіркових дисциплін, які викладаються на ІІ курсі, 

студент здійснює до 01 квітня навчального року, що передує навчальному року, 

в якому розпочинається вивчення такого блоку вибіркових дисциплін. 

2.6. У разі якщо студент у визначений п. 2.4. та п. 2.5. цього Порядку термін 

не записався на блок або перелік вибіркових дисциплін,навчальна частина 

здійснює запис такого студента на блок вибіркових дисциплін самостійно. 

2.7.  На підставі заяв студентів навчальна частина формує академічні групи з 

вивчення вибіркових дисциплін. Чисельність студентів у групі з вивчення 

вибіркової дисципліни – 20-25 осіб . 

Якщо на певні блоки вибіркових дисциплін записалося менше 12 (15) осіб, 

що дорівнює половині академічної групи 25(30) осіб, то такій вибір вважається 

не здійсненим. Студенти, що обрали цей блок, здійснюють повторний вибір з 

блоків дисциплін, які обрані іншими студентами. 

На кожен навчальний рік допустима кількість студентів для здійснення 

вибору може коригуватися розпорядженням ректора. 

2.11. Інформацію про чисельність студентів, які записалися на вибіркові 

дисципліни, та кількість сформованих академічних груп навчальна частина 

передає на кафедри для розрахунку навчального навантаження, формування 

штатів науково-педагогічного працівників.  

2.12. Після остаточного формування і погодження академічних груп з 

вивчення вибіркових дисциплін, інформація про вибіркові дисципліни 

заносяться до індивідуального навчального плану студента. З цього моменту 

вибіркова дисципліна стає для студента обов’язковою. 

2.13. Студент в односторонньому порядку не може відмовитись від 

вивчення вибраної ним дисципліни. Самочинна відмова від вивчення курсу 

тягне за собою академічну заборгованість, за що студент буде відрахований з 



3 
 

Інституту. У виняткових випадках можлива зміна або коригування обраних 

дисциплін до початку їх вивчення. 

3. Прикінцеві положення 

 

3.1. Заяви студентів, з підсумками вільного вибору, наказом про 

формування груп зберігаються упродовж всього терміну навчання студента за 

відповідним освітнім рівнем. 

3.2. 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 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.  
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Додаток 1 

Завідувачу  навчальною частиною 

_____________________________________ 

студент(а/ки)  

_____________________________________ 

        (прізвище, ім’я та по батькові ) 

1 курсу магістратури,  

спеціальності «Психологія», 

освітня програма клінічна психологія 

                                                                    денної форми навчання 

 

 

ЗАЯВА 

Прошу Вас включити до мого індивідуального навчального плану на 

20__/20__навчальний рік наступні вибіркові дисципліни : 

1-й, 2-й семестр 

З переліку блоків дисциплін необхідно обов’язково вибрати  по 1 дисципліні   

Обрані дисципліни – відмітити позначкою 

Назва дисципліни Кількість кредитів, форма контролю  

   Блок 1   

 ____________________________ 

 ______________________________ 

____________________ 

 

   Блок 2  

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

____________________ 

 

   Блок 3 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

____________________ 
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         ____________________________                                                         __________ 

                       (підпис студента)                                                                          (дата) 

Завідувачу  навчальною частиною 

_____________________________________ 

студент(а/ки)  

_____________________________________ 

        (прізвище, ім’я та по батькові ) 

2 курсу магістратури,  

спеціальності «Психологія», 

освітня програма клінічна психологія 

                                                                    денної форми навчання 

 

 

ЗАЯВА 

Прошу Вас включити до мого індивідуального навчального плану на 

20__/20__навчальний рік наступні вибіркові дисципліни : 

3-й, 4-й семестр 

З переліку блоків дисциплін необхідно обов’язково вибрати  по 1 дисципліні   

Обрані дисципліни – відмітити позначкою 

Назва дисципліни Кількість кредитів, форма контролю  

   Блок 1   

 ____________________________ 

 ______________________________ 

____________________ 

 

   Блок 2  

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

____________________ 

 

   Блок 3 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

____________________ 
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         ____________________________                                                         __________ 

                       (підпис студента)                                                                          (дата 

 


