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1. Загальні положення 
1.1. Положення про порядок реалізації студентами Українського католицького 

університету (далі - Університет, УКУ) права на вільний вибір навчальних дисциплін 
(далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та 
Положення про освітній процес в Українському католицькому університеті. 

1.2. Положення регламентує порядок забезпечення вільного вибору студентами 
навчальних дисциплін в Університеті. 

1.3. Для кожної навчальної дисципліни вільного вибору на підставі навчального 
плану та у відповідності до профілю освітніх програм щороку викладачі складають 
силабус, який схвалює кафедра, візує керівник освітньої програми і затверджує 
завідувач кафедри. Після цього актуальна робоча програма кожної дисципліни має 
бути розміщена у системі електронного навчання УКУ - Course Management System 
(CMS, https : /7 cm s. u eu. ed u. ua ). 

1.4. Студент має право самостійно вибирати частину навчальних дисциплін за 
погодженням із деканатом. Вибіркові навчальні дисципліни включають у себе: 
дисципліни вільного вибору з пропозиції університету (ДВВУ), дисципліни вільного 
вибору (ДВВ) студента і дисципліни освітньої програми\спеціалізації. Вибіркова 
частина навчальних планів складає не менше 25 відсотків загальної кількості кредитів 
ЄКТС, передбачених для відповідного рівня вищої освіти. Навчальні плани можуть 
передбачати вибіркові дисципліни без уточнення назви, але з визначеними 
компетенціями і цілями та вказівкою на розмір дисципліни у кредитах ЄКТС, що 
надасть можливість студентам обирати навчальні дисципліни з пропозиції інших 
освітніх програм Університету. 

1.5. Для забезпечення кращої можливості формування індивідуальної траєкторії 
навчання студенти можуть обирати дисципліни вільного вибору з пропозиції 
Університету (ДВВУ). До них належать вибіркові дисципліни, що формують 
професійні або загальні компетентності. Щороку перелік ДВВУ формується 
деканатами із пропозиції керівників освітніх програм і передається в навчально-
методичний сектор академічного відділу у третій тиждень лютого. 

1 .в. Дисципліни вільного вибору студентів - це комплекс дисциплін, що формують 
загальні або професійні компетентності, поєднують теоретичну та практичну 
підготовку фахівців, спрямовану на формування широкого кругозору й підвищення 
загальнокультурного рівня студента. 

1.7. Дисципліни освітньої програми/спеціалізації - це навчальні дисципліни за 
вибором студента, покликані поєднувати теоретичну та практичну підготовку 
майбутніх фахівців з їхньою участю в науково-дослідницькій роботі. Дисципліни 



•'•і Л 
V p c ^ 

Про порядок реалізації студентами 

Вищого навчального закладу «Український 

католицький університет» 

права на вільний вибір навчальних дисциплін 

Версія №1 

•'•і Л 
V p c ^ 

Про порядок реалізації студентами 

Вищого навчального закладу «Український 

католицький університет» 

права на вільний вибір навчальних дисциплін 
Сторінок 5 Сторінка 3 

Положення Український католицький університет Зміна №2 Дата 18.12.2019 

освітньої програми/спеціалізації є обов'язковим компонентом освітньої програми, 
відображеним в навчальному плані або додатку до нього. 

2. Порядок реалізації права вільного вибору 
студентами навчальних дисциплін 

2.1. Пропозиції щодо дисциплін ДВВУ на наступний навчальний рік подаються в 
навчально-методичний сектор академічного відділу у третій тиждень лютого. 

2.2. Для визначення популярних ДВВУ у березні проводиться голосування за 
допомогою Google-forms. 

2.3. Перша хвиля реєстрації на дисципліни вільного вибору відбувається під час 
орієнтаційної сесії у вересні. На початку кожного семестру протягом 10 календарних 
днів студенти мають можливість переобрати дисципліну вільного вибору у своєму 
Особистому кабінеті (друга хвиля реєстрації). 

2.4. Студенти, що зареєструвались на дисципліни, для яких не вдалося 
укомплектувати групи, у другій хвилі реєстрації отримують можливість вибрати 
дисципліни зі сформованих у першій хвилі. 

2.5. Мінімально необхідна кількість студентів бакалаврської програми для ДВВ 
становить 10 осіб, студентів магістерської програми для ДВВ становить 5 осіб. 
Мінімально необхідна кількість студентів для ДВВУ становить 10 осіб. 

2.6. Студент реєструється на ДВВ в особистому кабінеті через систему Деканат, 
використовуючи для входу обліковий запис УКУ. Студент, який не зареєструвався 
відповідно до вказаних термінів, автоматично розподіляється на навчальні дисципліни. 

2.7. Студент реєструється на ДВВУ в особистому кабінеті через систему Деканат, 
використовуючи для входу обліковий запис УКУ. Студент може обрати дисципліни 
ДВВУ або обрати ДВВ з пропозиції своєї освітньої програми, згідно із навчальним 
планом. Остаточні списки зареєстрованих студентів на дисципліни ДВВУ будуть 
відображені в системі CMS протягом двох робочих днів після останнього дня вибору у 
системі Деканат. 

2.8. Презентація дисциплін спеціалізації та запис на них для студентів 
бакалаврських програм відбувається наприкінці березня, а для студентів магістерських 
програм на початку навчального року, впродовж першого тижня навчання. Для 
відкриття спеціалізації на бакалаврській програмі кількість студентів має становити не 
менше 7 осіб (для спеціалізацій з класичних і церковнослов'янської мов — не менше 5 
осіб), на магістерських програмах — не менше 5 осіб. Протягом періоду реєстрації 
студент може перереєструватись на іншу дисципліну спеціалізації, отримавши на це 
згоду деканату. На початку другого тижня навчання деканат доводить до відома 
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студентів список дисциплін, запис на які не відбувся. Замість них студентам 
пропонують обирати дисципліни, запис на які відбувся, або ті дисципліни, де не 
вистачає студентів для виконання умов формування груп з вибіркових дисциплін. 

2.9. Студент обирає мову спеціалізації з переліку, запропонованого освітньою 
програмою, після того, як визначиться зі спеціалізацією, якщо це передбачено 
навчальним планом. 

2.10. Усі дисципліни, обрані студентом, є обов'язковими до вивчення. Студент в 
односторонньому порядку не може відмовитись від вивчення дисципліни, на яку він 
записаний. Самочинна відмова тягне за собою академічну заборгованість. Студент має 
право слухати понаднормові дисципліни як вільний слухач. 

2.11. За рішенням керівника освітньої програми студентам дозволяється 
зараховувати ДВВ через проходження дистанційних он-лайн курсів. 

2.12. За результатами реєстрації деканат готує розпорядження про запис на 
вибіркові дисципліни. 

2.13. Студент ліквідовує академічну неуспішність з обраної дисципліни у 
звичайному порядку. 

3. Заключні положении 

3.1. Положення про порядок реалізації студентами Вищого навчального закладу 
«Український католицький університет» права на вільний вибір навчальних дисциплін 
вступає в силу з момент його затвердження ректором Університету, що фіксується 
відповідним наказом. 

3.2. Положення переглядається відповідно до політики у сфері управління освітнім 
процесом в УКУ, а також норм чинного Законодавства. Зміни та доповнення до даного 
Положення вносяться та затверджуються Вченою радою Університету у тому ж 
порядку, що й саме Положення. 

3.3. У випадку поновлення, переведення студента, допуску до занять після 
завершення академічної відпустки може бути дозволено за рішенням декана 
факультету та керівника програми перезарахування вибіркових дисциплін за рахунок 
фактично вивчених дисциплін із циклу вільного вибору. 

4. Розробка, затвердження та внесення змін до Положення 

4.1. Положення переглядається відповідно до норм чинного законодавства, а 
також академічних політик Університету. 
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4.2. Пропозиції щодо доповнення або зміни Положення подаються у письмовій 
формі керівникові навчально-методичного сектору академічного відділу УКУ для 
вивчення та прийняття рішень щодо доцільності внесення змін. 
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