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На виконання вимог Закону УкраУни «Про вищу освiту» ( стаття 62, п. 15), 
Зак-ону --УкраУни «Про освiту», Тимчасового Положения про органiзацiю 
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1. Затвердити та ввести в дiю Тимчасове положения про порядок реалiзацiУ 
студентами Iнституту енергозбереження та енергоменеджменту КШ iм. Iгоря 
Сiкорського права на вiльний вибiр навчальних дисциплiн (Додаток А). 
2. Завiдувачам кафедр та гарантам вiдповiдних освiтнiх програм органiзувати 
право на вiльний вибiр студентами начальних дисциплiн вибiркового блоку. 
3. Контроль за виконанням наказу покласти на перш ого заступника директора 
IEE Гана А.Л. 
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1. ЗАГ АЛЫ-П ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Тимчасове Положения про порядок реалiзацi'i студентами lнституту 
енергозбереження та енергоменеджменту КШ iм. !горя Сiкорського (далi -
lнститут) права на вiльний вибiр навчальних дисциплiн (далi - Положения) 
розроблено вiдповiдно до Закону Укра'iни «Про вищу освiту» (стаття 62, п. 15), 
Закону Укра'iни «Про освiту», Тимчасового Положения про органiзацiю 
освiтнього процесу в КШ iм . Iгоря Сiкорського та Положения про порядок 
реалiзацi'i студентами КПI iм . Iгоря Сiкорського права на вiльний вибiр 
навчальних дисциплiн. 

1.2. Положения регламентуе порядок забезпечення студентам можливосп 
вiльного вибору навчальних дисциплiн циклу професiйно'i пiдготовки та 
формалiзуе наступнi процедури: - формування iнститутського (кафедрального) 
каталогу вибiркових навчальних дисциплiн (далi !-Каталогу) та доведения йог 1 ) до студентiв; - здiйснення вибору студентами навчальних дисциплiн зi 
сформованого !-Каталогу; - органiзацii' вивчення студентами обраних дисциплiн 
( формування навчальних груп та визначення форм органiзацii' навчального 
процесу). 

1.3. Обсяг вибiркових навчальних дисциплiн становить не менше 25% загальноi' 
кiлькостi кредитiв €КТС, передбачених для кожного рiвня ы:що'i освiти.. 

1.4. Студенти обирають дисциплiни вiдповiдно до навчальних планiв, за якими 
вони навчаються. У навчальному планi зазначено двi категорii' вибiркових 
дисциплiн:цикл загальноi' та професiйноi' пiдготовки. Вибiрковi дисциплiни з 
циклу загальноi пiдготовки студенти обирають з загально-унiверситетського 
Каталогу - (далi ЗУ-Каталог), дисциплiни вiльного вибору професiйно'i 
пiдготовки - з !-Каталогу. При цьому студент мае право вибирати навчальн: 

>> дисциплiни, що пропонуються для iнших освiтнiх програм дано'i спецiальностi, 
за погодженням iз завiдувачем вiдповiдно'i випусково'i кафедри. 

1.5. Каталог вибiркових дисциплiн е систематизованим анотованим перелiком 
дисциплiн, якi вiдносяться до вибiрково'i складовоi' освiтньоi' програми для 
певного рiвня вищоi' освiти. Змiст вiдповiдних каталогiв дисциплiн у вигляд1 
перелiку вибiркових дисциплiн е додатком до навчального плану. 

1.6. Результати вибору студентом навчальних дисциплiн зазначаються в його 
iндивiдуальному навчальному планi наступного навчального року в роздiлi 
«Обранi дисциплiни». 
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2. OPl 'А\ 1 I JЛ I i1i'I110-М [ТО;ЦИЧII[ ЗЛБЕЗПЕЧ[ l 11111 ПРЛRЛ 3)(0fjYJ3Л чrrз 

l3111-ЦOi' ОСВ ПИ НА ВИБIР НАIЗЧАЛЫ-IИХ ДИСЦИI IЛ/Н 

2. 1. В КПI ii\1. Iгоря Сiкорсы.::ого пiд 11.-н; форму13..11111я uибiрко130·1 1Шсти 11 и 

наuчалышх плзнiu ucix pi1шiu в11що't' освiт11 в11зш111с1ю 11аступ11i заrальнi пiлходи: 

2.1.1. До д11сциплi11 вiлыюго в116ору ЗУ Катююгу входять дисципл iни , якi 

беруть участь у формувш111i softskills компстс11т1юстсй: фiлософськi , 

психолоriчнi, екологiчнi, правовi й iншi дисци1111i11и та iноземна моnа 

професiйноrо спрямування. 

2.1.2. До дисциплiн вiльного вибору з 1-Каталогiв входять дисциплiни, якi 

беруть участь у формуваннi загальних ( фахових) компетентностей, вiдповiдно 

до стандарту вищо"i освiти спецiальностi та/ або освiтньо"i програми. 

2.1.3. Формування перелiку дисциплiн вiльного вибору циклу професiйноi' 

пiдrотовки у виrлядi блокiв можливо здiйснювати вiдповiдно до структурно

логiчноi" схеми пi'дrотовки, зазначено"i в освiтнiй програмi або в пререквiзитах 

кожно"i дисциплiни (вiдповiдний запис в графi «вимоги до початку вивчення 

дисциплiни» в 1-Каталозi). 

2.1.4. Обсяг та види аудиторних занять, форма семестрового контроmо 

дисциплiн вiльного вибору циклу професiйно"i пiдrотовки визначасrься 

вiдповiдним навчальним планом. 

2.1.5. Кожного семестру, починаючи з другого курсу для бакалаврiв та другого . . . . 
семестру для мапстрш та асшрантш, студент мае вивчати не менше

 однiе1 

· дисциплiни вiльноrо вибору з 1-Каталоriв. 

2.2. Принципи формування !-Каталогу дисциплiн наступнi: 

2.2.1. У каталозi надасrься короткий опис (анотацiя) кожноi" дисциплiни 

(Додаток 1 ), вказуються пререквiзити (вимоги до початку вивчення дисциплiни) 

i постреквiзiти (результати навчання) дисциплiни, обсяг в кредитах СКТС, 

кафедра яка забезпечуе викладання та iнше. 

2.2.2. Внесенi до !-Каталогу вибiрковi дисциплiни повиннi мати повне 

iнформацiйне та методичне забезпечення, необхiдне для засвоення дисциплiни 

вiдповiдно до вимог Унiверситету. 

2.2.3. За змiст та реалiзацiю вибiрково·i дисциплiни в освiтньому процесi несе 

вiдповiдальнiсть завiдувач кафедри, за якою закрiплено_ викладання вiдповiдноi· 

дисциплiни та гарант освiтньо·i проrрами вiдповiдного рiвня вищоi" освiти. 



2.2.4. До початку процесу обрання студентами дисциплiн, викладачi кафедри , 

що забезпечують викладан~я професiйних вибiркових дисциплiн , за заявкою 

кураторiв академiчних груп можуть проводити для студентiв презентацii" 

запропонованих дисциnлiн. 

2.2.5. Послiдовнiсть дiй по формуванню 1-Каталогiв: - для розробки та / чи 

оновлення перелiку вибiркових дисциплiн циклу професiйноi· пiдготовки для 

формування 1-Каталогiв до 01 жовтня поточного навчального року в iнститутi 

створюються робочi групи за спецiальностями ( 1 О 1 Екологiя, 141 

Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка, 144 Теплоенергетика, 

184 Гiрництво) пiд керiвництвом голови методичноi" кoмicii"; - робочi групи 

аналiзують методичне, iнформацiйне та матерiально-технiчн.е забезпечення 

запропоноваIШХ викладачами випускаючих кафедр вибiркових дисциплiн щодо 

можливостi органiзацi"i освiтнього процесу високо"i якостi. Основними 

критерiями с: затребуванiсть стейкхолдерами (актуальнiсть дисциплiни з 

позицiй розвитку вiдповiдно"i галузi економiки, напрямку наукових дослiджень, \ )) 

попит на вiдповiщii компетентностi на ринку працi тощо ); кадрове забезпечення 

(науковий ступiнь, вчене звания IПШ, пiдвищення квалiфiкацi"i, досвiд 

викладання дисциплiни, вiдгуки студентiв щодо якостi викладання); навчально

ме:_rодичне забезпечення (програма та силабус дисциплiни, пiдручники, 

навчальнi посiбники, методичнi рекомендацii); iнформацiйно дидактичне 

забезпечення (наявнiсть презентацiй, вiдео-ыатерiалiв, демонстраuiйних 

матерiалiв, зразкiв тощо ), матерiально-технiчн~ заGсзпечення (наяннiсть 

обладнання / програмного забезпечення для проведения лабораторних занять / 

комп'ютерних практикумiв); - перелiк дисциплiн кафедрального !-Каталогу 

. формусrься в межах вiдповiдно"i освiтньо"i програми; - перелiк дисциплiн 

iнститутського !-Каталогу формусrься в межах спецiальностей 141 

Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка, 144 Теплоенергетика; -

обранi рабочими групами перелiк дисциплiн !-Каталогу затверджують Вчен? \
рада iнституту та Методична рада Унiверситету в листопадi; - затвердженi ь 1 

установленому порядку !-Каталоги вибiркових дисциплiн розмiщують на 

офiцiйному сайтi iнституту та випускових кафедр для ознайомлення у груднi -

сiчнi; 

2.2.6. Викладачi, спiльно з кураторами навчальних rруп, в позанавчальний час 

проводять для студентiв презентацi'i вибiркових навчальних дисциплiн до 

початку процесу вибору студентами дисциплiн. Також, за потреби, надаються 

консультацi'i щодо формування iндивiдуально'i освiтньо'i траекторi"i. 
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3. l lРОЦЕЛУРЛ :3) ll i'ICI_IEI IНЯ СТУ Д~IITOM ви1;ору I IЛBЧЛ J l!JI- I O 't' 
ди:сцилл1ни 

3. l . Процедура ш1бору д11 с ц11плiн студс 11 т::~ми першого (бакалаврськоrо) ршня 
вищоi" освiти дисциш1 i11 :3 Т-Каталогу :щiйснюсгься на початку вссня~юго 
семестру. Обрш1i д11сципл i1111 131113чат~~муться упродовж наступного навчалыюго 
року. Узагальнснi рсзультатн використовуються для формування рабочих 
навчальних планiв вiдповiдних рокiв пiдготовки. 

3.2. Процедура вибору дисциплiн студентами другого (магiстерського) р1вня 
вищоi" освiти дисциплiн з !-Каталогу здiйснюЕ:ться на початку осiннього 
семестру першого року навчання. Обран i дисциплiни вивчатимуться У 

весняному семестрi того ж року навчання. Магiстри академiчного профiлю 
дисциплiни вiльного вибору для вивчення протягом третього семестру 

обирають на початку весняного семестру першого року навчання. Узагальненi 

результати викор~стовуються для формування рабочих навчальних планiв 

вiдповiдних рокiв пiдготовки. 

3.3. Вибiр дисциплiн з !-Каталогу здiйснюсrься наступним чином: - перший 

етал - формування каталогу дисциплiн вiльного вибору та оприлюднення на 

сайтах факультету та кафедр; - другий етап - ознайомлення студентiв iз !
каталогом, процедурою вибору та строками проведения вибору дисциплiн. Етап 

виконусrься на випускаючих кафедрах кураторами академiчних груп; - третiй 

етап - здiйснення студентами вибору дисциплiн для вивчення у наступному 

навчальному роцi шляхом написания заяви з перелiком обраних дисциплiн 

{Додаток 2). Тривалiсть вибору - не менше двох тижнiв. Етап контролюсrься 

кураторами груп з метою забезпечення участi всiх студентiв у процедурi вибору 

дисциплiн; - четвертий етап - опрацювання результатiв вибору дисциплiн та 

формування навчальних груп для вивчення кожноУ дисциплiни, враховуючи 

нормативну чисельнiсть студентiв у групi, яка становить для бакалаврiв 1 О-15 
осiб та 5-1 О осiб для магiстрiв. Навчальнi групи формуються з врахуванням 
наявного розподiлу студентiв за академiчними групами та потоками. - п'ятий 
етап - у разi неможливостi формування навчальних груп для вивчення певноУ 

дисциплiни нормативно'i чисельностi, студентам надасrься можливiсть 

здiйснити повторний вибiр, приеднавшись до вже сформованих навчальних . 
груп. 

3.4. Заяви студентiв та сформований список груп (Додаток 3) передасrься в 
деканат IEE. 

\ 
\ 
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3.5. Кафедрн, якi за6сз11с 1 1ую·1ъ пiдrотовку за осuiтньшо проrрамою формують 
iндиniдуш11., 11i плани студентiв та педаrогiчне навантаження викладачiв. 

3.6. Якщо студент iз поважно"i причини не змiг обрати дисциплiни вчасно, або 
виявив помилку щодо свого волевиявлення, вiн звертасться в деканат iз заявою 
для запису на вивчення обраних ним дисциплiн, на.давши вiдповiднi документи. 
3.7. Студент, який знехтував своi"м правом вибору, буде за.писаний на вивчення 
тих дисциплiн, якi завiдувач випускаючоi· кафедри вважатиме потрiбними для 
оптимiзацi"i навчальних груп, що вiдзначасrься Протоколом (Додаток 4). 

4. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕIПIЯ 

4.1. Положения набирас чинностi з моменту його затвердження. 

\ 

4.2. Контроль за виконанням Положения покладасться на заступника директора 1)' 
з навчально-метоДШ1Но1 роботи. 

4.3. У випадку внесенщ -змiн,, або-. доповнень у .держ~i - нормативно-правовi 
документи, що регламецтуюты--пи:r1:1ННЯ--.дьшю~.:-Поло)!{ення, вiдповiднi пункти 
Положения втрачають свою чиннiС'Пi' i :вступають-у дi:ю-.вмсенi змiни. 

,• J 
', J 
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Додаток l 

ФОРМА опису виб iрково'r' н авчалыюУ дисципл i ни }-Каталогу 

Рiвень ВО 

Курс 

Обсяг 

Мова викладання 

Кафедра 

Вимоги до початку 

вивчення 

Що буде вивчатися 

Чому це цiкаво/треба 

вивчати 

Чому можна нав1Щтися 

(резулътати навчання) 

Як можна користуватися 

на?утими знаниями i 

умiннями 

(компетентностi) 

Iнформацiйне 

забезпечення 

Форма проведения 

· занять 

Семестровий контроль 



Додаток 2 

Директору iнституту 

(1шзва 11-1ституrу) 

(пр1звище, 1м'я , по-батьков1) 

студента групи __ курсу 
освiтньо'i программ 

(назва) 

( 1м ' я , пр1звище) 

ЗАЯВА 
Прошу включити в м1и iндивiдуальний навчальний план на / ____ навчальний рiк такi дисциплiни вiльного вибору: 

1. ,. 
---(.,....н_аз_в_а_ди_с_ци_пл~iн_и_та_се_м-естр--в-ив_ч_е_нн-я""") ________________ _ 

2. 
----,(-н_аз_в_а_д_ис_ц_и_пл~1н_и_та--,----,с.,...ем-е:-:стр==-""вис:-:вс:-:ч""ен""няс-::-) -----------------

3. __ -,-______ =-=-======---------------(назва дисципл1ни та семестр вивчення) 

·4•---,------====~;;;;;-;:;;:;;;;;;s.-------------(назва дисципшни та семестр вивчення) 

5-----==-=:-:::-::::-;;;-;;:а.;;;-:;:;-;:;;-;:;;;;::;::;:;-;;:;;;;;;;;;;:...,г------------(назва дисципл1ни та семестр вивчення) 

6. __ ~-----==;-::;-;;=:;;;:~;;;-;;;;:;;;,~----------(назва дисципшни та семестр вивчення 

«_» _______ 20__р. 
(пiдпис) 

Узгоджено: 

Завiдувач кафедри 
(п~дпис) (1м'я, пр,звище) 

\ 



! 

) 

СПИСОК СТУ ДЕНТIВ на вивчення вибiрковоi· дисциллi н и 
" "'-------т..-::-:-::-~----~-------------.,--------------

11 ' \ЗВ.1 д11 сц~11 щ 11111 та семестр в 11 u че 1111я 

No ПIП студента та академiчна група 

-· 

Директор -------;(,-наз=в а:--,i:-:-:нст=и::::туrу~:°\) ---

Зав . кафедри-,-=-:---т-~---
<11 азn:з кафедри) 

(пщпис) 

(п~дпис) 

, 

(П.1.П.) 

(JI.J .11.) 

Додаток 3 
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-

-



Додаток 4 

ПРОТОКОЛ 
включения до списку навчально'i групи з вивчення дисциплiни вiлыюго вибору 

(1шз оn д 11сц11111111111 ) 

студента групи __ _ 
(\\рш111щс, lм ' я , 1ю Gnnкoo1 ) 

який знехтував сво'iм правом вибору. 

Для оптимiзацi'i навчального процесу включити до списку навчально'i групи 
___ _;__ __ студента _ ______ ~~-~--~- _,.,..--~-----

(Пр,з u11щс, lм ' я, по батьков1 ) 

Погоджуюсъ: 

Студент -----------------

Голова методичноI кoмiciI IEE 

Завiдувач кафедри 


