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ПОРЯДОК ТА УМОВИ
ОБРАННЯ СТУДЕНТАМИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
1.Порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін
розроблено відповідно до ст. 62 Закону України «Про вищу освіту», Положення
про організацію освітнього процесу в Київському державному інституті
декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука,
затвердженого вченою радою інституту, протокол
від 23.12.2015 № 6, та
визначає процедуру проведення та оформлення запису студентів на вивчення
вибіркових навчальних дисциплін, передбачених відповідною освітньою
програмою та навчальним планом підготовки бакалаврів та спеціалістів, в
обсязі, що становить не менше 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС,
передбачених для даного рівня вищої освіти.
2.Для студентів освітнього ступеня «бакалавр» вивчення вибіркових
дисциплін починається з другого курсу та становить 60 кредитів ЄКТС.
Загальний обсяг вибіркових дисциплін для студентів освітньокваліфікаційного рівня «спеціаліст» становить 22 кредити ЄКТС, їх вивчення
відбувається впродовж першого року навчання.
3. Процедура проведення та оформлення запису студентів на вивчення
вибіркових навчальних дисциплін в Київському державному інституті
декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
відбувається для студентів освітнього ступеня «бакалавр» вступу 2015 та
подальших років. Вивчення вибіркових навчальних дисциплін розпочинається з
2016 – 2017 навчального року відповідно до освітньої програми та навчального
плану підготовки бакалаврів.
Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» процедура
проведення та оформлення запису студентів на вивчення вибіркових
навчальних дисциплін відбувається до початку навчального року після
зарахування студентів на навчання.
4. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових дисциплін, до 01
лютого (для бакалаврів) та
до 01 червня (для спеціалістів) кожного
навчального року подають до деканатів робочі навчальні програми, короткі
анотації цих дисциплін і перелік науково-педагогічних працівників, які їх
викладатимуть. Для забезпечення вибору студентом дисциплін науково-
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педагогічний працівник, за яким закріплено вибіркову дисципліну, може
робити для студентів її презентацію у вільний від аудиторних занять час та
розміщувати її на сайті інституту.
5. Деканати спільно з випусковими кафедрами до 01 березня
ознайомлюють студентів освітнього ступеня «бакалавр» з переліком вибіркових
дисциплін та інформують студентів про порядок запису на вивчення
вибіркових дисциплін.
6. Вибір студентом дисциплін на наступний навчальний рік здійснюється
шляхом подачі до 15 березня (для бакалаврів) та до 25вересня (для спеціалістів)
письмової заяви (додаток 1) на ім’я декана факультету з візами завідувача
кафедри, яка забезпечує викладання дисципліни. Заява зберігається в деканаті
протягом всього терміну навчання студента. Студенти мають право обрати
вибіркові дисципліни на весь період навчання.
7. Декан факультету за поданими заявами розпорядженням по факультету
до 01 квітня (для бакалаврів) та до 01 жовтня (для спеціалістів) формує списки
студентів (додаток 2) академічних груп за обраними дисциплінами. Кількість
студентів у групі, як правило, повинна бути не менше 25-30 осіб для вивчення
дисциплін з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки та з циклу
природничо-наукової підготовки, а для дисциплін з циклу професійної та
практичної підготовки – не більше 10 осіб. У випадку, коли на вибіркову
дисципліну не записалася мінімально необхідна кількість студентів, процедура
проведення та оформлення запису студентів проводиться повторно.
8. У випадку, якщо студент не визначився з переліком вибіркових
дисциплін та не подав заповнену заяву у призначені терміни, декан здійснює
запис такого студента до певної академічної групи самостійно з ознайомленням
його з відповідним розпорядженням (п. 7) під підпис. Студент, який з поважної
причини (хвороба, академічна мобільність тощо), не записався на вибіркові
дисципліни, має право зробити такий запис протягом першого робочого тижня
після того, як він з'явився на навчання.
9. Інформацію про чисельність студентів, які записалися на певні
вибіркові дисципліни та кількість груп деканати до 01 квітня (для бакалаврів)
та до 01 жовтня(для спеціалістів) передають до навчального відділу для
формування робочих навчальних планів та розрахунку навчального
навантаження.
10. Після остаточного формування і погодження академічних груп з
вивчення вибіркових дисциплін, інформація про вибіркові дисципліни
заноситься до індивідуального плану студента (залікової книжки). Від цього
моменту вибіркова дисципліна стає для студента обов’язковою.
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Додаток 1
Деканові факультету
___________________________________
(назва факультету)

___________________________________
(прізвище, ініціали)

студента(ки)_________курсу
____________________ форми навчання
напряму підготовки (спеціальності)
___________________________________
(шифр, назва)

групи__________________
(шифр групи)

___________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові)

_______________________________________________________

ЗАЯВА
на вивчення навчальних дисциплін за вибором* на 20____ - 20____ н.р.
Прошу зарахувати мене в групу для вивчення наступних вибіркових
навчальних дисциплін:
1.________________________________________________________
(назва дисципліни та семестр вивчення)

2.________________________________________________________
(назва дисципліни та семестр вивчення)

3.________________________________________________________
(назва дисципліни та семестр вивчення)

4.________________________________________________________
(назва дисципліни та семестр вивчення)

5.________________________________________________________
(назва дисципліни та семестр вивчення)

«_____»________________20____ р.

__________________
(підпис)

* Студенти мають право подати колективну заяву (від академічної групи) на вивчення
дисциплін за вибором
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Завідувач кафедри
___________________________________ ________________________
(назва кафедри)

(підпис) (ініціали,прізвище )

«___»_______________20___р.
Завідувач кафедри
___________________________________ ________________________
(назва кафедри)

(підпис) (ініціали,прізвище )

«___»_______________20___р.
Завідувач кафедри
___________________________________ ________________________
(назва кафедри)

(підпис) (ініціали,прізвище )

«___»_______________20___р.
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Додаток 2
СПИСОК СТУДЕНТІВ
__________ курсу
на вивчення вибіркової дисципліни
«______________________________________»
(назва дисципліни та семестр вивчення)

на 20___ - 20____ н.
р.1.________________________________________________________
(ПІП студента та шифр академічної групи)

2.________________________________________________________
(ПІП студента та шифр академічної групи)

3.________________________________________________________
(ПІП студента та шифр академічної групи)

4.________________________________________________________
(ПІП студента та шифр академічно їгрупи)

5.________________________________________________________
(ПІП студента та шифр академічної групи)

6.________________________________________________________
(ПІП студента та шифр академічної групи)

7.________________________________________________________
(ПІП студента та шифр академічної групи)

8.________________________________________________________
(ПІП студента та шифр академічної групи)

9.________________________________________________________
(ПІП студента та шифр академічної групи)

10.________________________________________________________
(ПІП студента та шифр академічної групи)

Завідувач кафедри
________________________ ___________________________________
(назва кафедри) (підпис) (ініціали, прізвище)

«___»_______________20___р.
Декан факультету
________________________ ___________________________________
(назва факультету) (підпис) (ініціали, прізвище)

«___»_______________20___р.

