


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту», Статуту Харківського національного університету мистецтв імені 

І.П. Котляревського та інших нормативно-правових актів. 

1.2. Кожна освітня програма містить обов’язкові та вибіркові компоненти 

(дисципліни). 

1.3. Інформація про дисципліни вільного вибору здобувача, їх кількість, 

обсяг та семестри викладання надана у відповідних каталогах. Здобувач має 

право обрати навчальні дисципліни із запропонованого переліку або будь-які 

інші дисципліни із каталогу іншої спеціальності, які відповідають необхідному 

обсягу кредитів. Якщо здобувач обирає дисципліну з іншого навчального плану, 

він зобов’язаний виконувати всі види робіт, передбачені робочою програмою 

дисципліни, скласти відповідний підсумковий контроль, у тому числі іспит, 

незважаючи на кількість екзаменів, що передбачені навчальним планом його 

спеціальності в даному семестрі. Здобувач не може обирати дисципліни з інших 

навчальних планів, якщо наслідком його вибору є формування академічної 

заборгованості через відсутність необхідного рівня знань та вмінь. Здобувачі 

мають право обирати вибіркові дисципліни на весь період навчання. 

1.4. Для конкретизації планування та організації навчального процесу на 

кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, який формується 

на підставі навчального плану відповідної освітньої програми. 

1.5. Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти або вибіркові 

навчальні дисципліни – це дисципліни, які вводяться вищим навчальним 

закладом за погодженням з кафедрами Університету з метою задоволення 

освітніх і кваліфікаційних потреб здобувачів освіти, посилення їх 

конкурентоспроможності й затребуваності на ринку праці та ефективного 

використання можливостей Університету, урахування регіональних потреб 

тощо. 

1.6. Обсяг навчальних дисциплін вибіркової компоненти складає не менше 

25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньої 

програми відповідного рівня вищої освіти. 

1.7. Обсяг вибіркової дисципліни становить не менше 3 кредитів ЄКТС. 

Формою підсумкового контролю вибіркових дисциплін є залік / іспит. 

1.8. Вивчення вибіркових дисциплін проводиться: 

– на першому ступені вищої освіти – із другого навчального року 

(третього семестру); 



– на другому ступені вищої освіти з першого навчального року  (другого 

семестру); 

– на третьому ступені вищої освіти з першого навчального року  (першого 

семестру). 

 

2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

2.1. Викладання вибіркових дисциплін можуть здійснювати всі кафедри 

університету за умови наявності відповідного кадрового, наукового, навчально-

методичного та інформаційного забезпечення, що є свідченням спроможності 

кафедри оперативно задовольнити потреби здобувачів вищої освіти для 

створення індивідуальної освітньої траєкторії навчання за обраними 

спеціальностями. 

2.2. Кафедри, що забезпечують викладання вибіркових дисциплін кожного 

навчального року подають до деканатів / відділу аспірантури список дисциплін 

для вибору здобувачами, робочі програми навчальних дисциплін та анотації 

навчальних дисциплін. 

2.3. Перелік дисциплін вільного вибору може змінюватись кожного 

навчального року. 

2.4. Затверджені каталоги вибіркових дисциплін розміщуються для 

ознайомлення здобувачів на офіційному сайті Університету та на інформаційних 

стендах кафедр і деканатів із зазначенням короткого опису змісту дисциплін, 

обсягу в кредитах ЄКТС, семестру викладання. 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 

3.1. Для формування контингенту здобувачів для вивчення вибіркових 

дисциплін на наступний навчальний рік деканати / відділ аспірантури 

ознайомлюють їх з переліком дисциплін вільного вибору та їх анотаціями; 

сприяють одержанню в повному обсязі інформації про вибіркову дисципліну. 

Для отримання більш детальної інформації здобувачі мають право ознайомитись 

з робочими програмами навчальних дисциплін. 

3.2. Випускові кафедри / відділ аспірантури здійснюють попередній запис 

здобувачів на вивчення вибіркових дисциплін у терміни: 



– до 15 квітня поточного навчального року – для здобувачів першого 

ступеня вищої освіти (на наступний навчальний рік); 

– до 1 листопада поточного навчального року – для здобувачів другого 

ступеня вищої освіти (на другий семестр); 

– після зарахування, але не пізніше початку навчального року – для 

здобувачів третього ступеня вищої освіти. 

3.3. Мінімальна чисельність здобувачів першого ступеня вищої освіти у 

групі з вивчення вибіркових дисциплін повинна складати не менше 25 осіб; 

другого ступеня – 15 осіб, третього ступеня – 5 осіб. Якщо на вивчення певної 

дисципліни не записалася мінімально необхідна кількість здобувачів вищої 

освіти, деканат / відділ аспірантури доводить до їх відома перелік дисциплін, що 

вважаються не обраними, і здобувач може обрати ту дисципліну, на яку вже є 

достатня кількість здобувачів. 

3.4. Здобувачі вищої освіти подають деканату / відділу аспірантури заяви 

про обрані ними дисципліни (додаток 1) із проханням включити їх до свого 

індивідуального плану. 

3.5. Індивідуальний навчальний план здобувача (ІНПЗ) розробляється на 

навчальний рік на підставі робочого навчального плану і включає всі нормативні 

навчальні дисципліни та вибіркові навчальні дисципліни, обрані здобувачем, з 

обов’язковим дотриманням нормативно встановлених термінів підготовки 

фахівця певного рівня вищої освіти, з урахуванням структурно-логічної 

послідовності вивчення навчальних дисциплін, що визначають зміст освіти за 

певною спеціальністю, та системи оцінювання (підсумковий контроль знань, 

атестація випускника). 

3.6. Заяви здобувачів вищої освіти щодо вибіркових дисциплін 

зберігаються в деканаті / відділі аспірантури впродовж одного року. 

3.7. Якщо здобувач із поважної причини не зміг вчасно обрати вибіркові 

дисципліни, він, в індивідуальному порядку, надавши відповідні документи, 

звертається до декана / завідувача аспірантури із заявою для запису на вивчення 

обраних ним дисциплін. Здобувач, який знехтував своїм правом вибору, буде 

записаний на вивчення дисциплін із міркувань оптимізації навчальних груп і 

потоків. 

3.8. Здобувач в односторонньому порядку не може відмовитись від 

вивчення запланованої дисципліни. Самочинна відмова від запланованої 

дисципліни призводить до академічної заборгованості. Внесення у ІНПЗ 

додаткових навчальних дисциплін без погодження з деканом / завідувачем 



аспірантури не має юридичної сили. Вивчені таким чином курси не 

зараховуються. 

3.9. З об’єктивних причин здобувач може внести зміни до заявленої ним 

варіативної складової ІНПЗ на наступний навчальний рік, подавши відповідну 

заяву на ім’я декана факультету / завідувача аспірантури. Заява може подаватись 

до початку навчального року за умови, що здобувач не розпочав опанування 

вибіркової навчальної дисципліни. Якщо вивчення навчальної дисципліни 

розраховано на декілька семестрів, то змінювати ІНПЗ у частині, що стосується 

вибіркової дисципліни, вивчення якої розпочато, неможливо. 

3.10.  Розклад занять формується навчальною частиною / відділом 

аспірантури з урахуванням забезпечення права здобувачів на вивчення 

дисциплін вільного вибору в час, що не збігається з розкладом занять здобувача 

з нормативних навчальних дисциплін за відповідною спеціальністю. 

 

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

4.1. Випускова кафедра може дозволити здобувачам – учасникам програм 

академічної мобільності – зараховувати вибіркові дисципліни, що прослухані в 

іншому університеті-партнері, але не передбачені навчальним планом 

відповідної спеціальності в ХНУМ імені І.П. Котляревського. 

4.2. Випускова кафедра може дозволити перезарахування дисциплін у разі 

поновлення або переведення студента. 

4.3. Перезарахування кредитів проводиться за рахунок фактично вивчених 

дисциплін певного циклу за умови виконання ними функції споріднених 

компетентностей. 

4.4. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться та 

затверджуються Вченою радою університету у тому ж порядку, що й саме 

Положення. 

 

  



Додаток 1 

 

Деканові факультету / Проректорові з 

наукової роботи 

____________________________________

____________________________________ 

від ________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

ЗАЯВА 

Прошу включити до мого індивідуального навчального плану наступні 

навчальні дисципліни вільного вибору: 

 

1._______________________________________________________________ 

__________________________________________________(______кредити) 

2._______________________________________________________________ 

__________________________________________________(______кредити) 

3._______________________________________________________________ 

__________________________________________________(______кредити) 

4._______________________________________________________________ 

__________________________________________________(______кредити) 

5._______________________________________________________________ 

__________________________________________________(______кредити) 

 

_______________________       _______________________ 

(дата)                         (підпис) 
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