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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Тимчасове Положення про порядок реалізації студентами факультету
лінгвістики (далі - ФЛ) КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі - Університет) права на
вільний вибір навчальних дисциплін (далі - Положення) розроблено відповідно
до Закону України «Про вищу освіту» та Тимчасового Положення про
організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
1.2. Тимчасове Положення регламентує порядок забезпечення студентам
можливості вільного вибору навчальних дисциплін в Університеті та формалізує
наступні процедури:
- формування Каталогів вибіркових навчальних дисциплін та доведення їх
до студентів;
- здійснення вибору студентами навчальних дисциплін зі сформованих
Каталогів;
- організації вивчення студентами обраних дисциплін (формування
навчальних груп та визначення форм організації навчального процесу).
1.3. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25%
загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для відповідного рівня вищої
освіти. Тобто, для першого (бакалаврського) рівня - не менше 60 кредитів ЄКТС,
для другого (магістерського) - не менше 22,5 кредитів ЄКТС (для освітньої
програми обсягом 90 кредитів) та не менше ЗО кредитів ЄКТС (для освітньої
програми обсягом 120 кредитів), для третього (доктор філософії) - не менше 7,5
кредитів ЄКТС. Це створює умови для досягнення здобувачем освіти таких
цілей:
- ознайомлення з актуальними тенденціями наукових досліджень у
відповідній галузі знань та розширення чи поглиблення знань в межах загальних
компетентностей;
- вдосконалення професійної підготовки в межах освітніх програм обраної
спеціальності (035 Філологія), розширення визначених результатів навчання в
рамках загальних чи фахових компетентностей;
- всебічне задоволення освітніх і кваліфікаційних запитів для потреб
суспільства та для розширення й поглиблення підготовки за обраною
індивідуальною траєкторією навчання.
1.4. Студенти обирають дисципліни відповідно до навчальних планів, за
якими вони навчаються. При цьому студент має право обирати навчальні
дисципліни, що пропонуються для інших освітніх програм (крім освітніх
програм ФЛ), за погодженням з завідувачем відповідної випускової кафедри.
1.5. У навчальному плані кожної освітньої програми зазначаються вибіркові
дисципліни двох категорій: циклу загальної підготовки (Вибіркові освітні
компоненти із загальноуніверситетського Каталогу) та циклу професійної
підготовки (Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського /
факультетського / кафедрального Каталогів).
1.6. Каталог вибіркових дисциплін є систематизованим анотованим
переліком дисциплін, які належать до вибіркової складової освітньої програми
для певного рівня вищої освіти.
1.7. Переліки вибіркових дисциплін повинні відповідати принципам
альтернативності та академічної відповідальності (не припустимим є

нав’язування певних вибіркових дисциплін в інтересах кафедр чи окремих
стейкхолдерів).
1.8. Зміст вибіркових дисциплін повинен відповідати вимогам: актуальність,
науковість, інноваційно-дослідницький характер, зв'язок з практикою, а також
враховувати професійну специфіку та науково-дослідницьку діяльність
викладачів.
1.9. Результати вибору студентом навчальних дисциплін зазначаються в
його індивідуальному навчальному плані (далі - ІНП) наступного навчального
року в розділі «Обрані дисципліни».
2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРАВА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ВИБІР
ДИСЦИПЛІН
2.1. У КПІ ім. Ігоря Сікорського визначено наступні загальні підходи до
формування вибіркової частини навчальних планів всіх рівнів вищої освіти:
2.1.1. До циклу загальної підготовки входять дисципліни вільного вибору з
загальноуніверситетського Каталогу (далі - ЗУ-Каталог), на базі яких
формуються соціальні компетентності (soft skills): філософські, психологічні,
екологічні, правові й інші дисципліни.
2.1.2. Здобувані першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кожного
семестру, починаючи з другого курсу, мають вивчати не менше однієї
дисципліни з ЗУ-Каталогу. Здобувані другого (магістерського) та третього
(доктор філософії) рівнів вищої освіти можуть обирати дисципліни з ЗУКаталогу, починаючи з другого семестру навчання.
2.1.3. Обсяг дисциплін вільного вибору ЗУ-Каталогу уніфікований і
становить 2 кредити ЄКТС, аудиторних занять - 2 години на тиждень, форма
семестрової атестації - залік. Виключення можливі для здобувачів третього
(доктор філософії) рівня вищої освіти.
2.1.4. До циклу професійної підготовки входять дисципліни вільного вибору
з міжфакультетського/факультетського/кафедрального Каталогів (далі - ФКаталоги). До них належать дисципліни, які спрямовані на формування
загальних і фахових компетентностей, відповідно до стандарту вищої освіти
спеціальності та / або освітньої програми.
2.1.5. З метою дотримання логічності та послідовності підготовки
здобувачів вищої освіти за освітньою програмою в анотаціях до вибіркових
дисциплін зазначено передумови вивчення кожної дисципліни.
2.1.6. Обсяг та види аудиторних занять, форма семестрового контролю
дисциплін вільного вибору циклу професійної підготовки визначається
відповідним навчальним планом.

2.1.7.
Кожного семестру, починаючи з другого курсу для бакалаврів та
другого семестру для магістрів та аспірантів, студент має вивчати не менше двох
дисциплін вільного вибору з Ф-Каталогів.
2.2. Принципи формування Ф-Каталогів:
2.2.1. У каталогах надається короткий опис кожної дисципліни (анотація),
вказуються пререквізити (вимоги до початку вивчення дисципліни) і
постреквізіти (результати навчання) дисципліни, обсяг в кредитах ЄКТС,
кафедра яка забезпечує викладання та інше (Додаток 1).
2.2.2. Внесені до Ф-Каталогів вибіркові дисципліни повинні мати повне
інформаційне та методичне забезпечення, необхідне для засвоєння освітнього
компоненту відповідно до вимог Університету.
2.2.3. За зміст та реалізацію вибіркової дисципліни в освітньому процесі
несе відповідальність завідувач кафедри, за якою закріплено викладання
відповідної дисципліни.
2.2.4. Ф-Каталоги формують кафедри Університету, які забезпечують
викладання цих дисциплін, за наступною процедурою:
для бакалаврів, магістрів за освітньо-науковою програмою та докторів
філософії
- на початку поточного навчального року (до ЗО вересня) кафедри, що
забезпечують викладання вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки,
надають до деканату ФЛ анотований перелік (Додаток 1) відповідних освітніх
компонентів;
- методична комісія ФЛ до 31 жовтня проводить експертизу наданих
матеріалів та формує Ф-Каталоги вибіркових навчальних дисциплін для їх
затвердження;
- до кінця осіннього семестру затверджені Методичною комісією ФЛ ФКаталоги вибіркових навчальних дисциплін оприлюднюються на сайтах
випускових кафедр ФЛ, сайті ФЛ та в інформаційному просторі Університету
для загального ознайомлення.
для магістрів за освітньо-професійною програмою
- до початку першого року навчання (до 31 травня) кафедри, що
забезпечують викладання вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки,
надають до деканату ФЛ анотований перелік (Додаток 1) відповідних освітніх
компонентів;
методична комісія ФЛ проводить експертизу наданих матеріалів та
формує Ф-Каталоги вибіркових навчальних дисциплін для їх затвердження до ЗО
червня;
після затвердження Методичною комісією ФЛ Ф-Каталоги вибіркових
навчальних дисциплін оприлюднюються на сайтах випускових кафедр ФЛ, сайті
ФЛ та в інформаційному просторі Університету для загального ознайомлення.
2.3.
У разі необхідності викладачі, спільно з кураторами навчальних груп, в
позанавчальний час проводять для студентів презентації вибіркових навчальних
дисциплін до початку процесу вибору студентами дисциплін та надаються
консультації щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії.

3. ПРОЦЕДУРА ЗДІЙСНЕННЯ СТУДЕНТОМ ВИБОРУ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
3.1. Процедура вибору дисциплін з Ф-Каталогів студентами першого
(бакалаврського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти
здійснюється на початку весняного семестру. Обрані дисципліни вивчатимуться
протягом наступного навчального року та будуть внесені до робочих навчальних
планів відповідних років підготовки.
3.2. Процедура вибору дисциплін з Ф-Каталогів студентами другого
(магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою
здійснюється на початку осіннього семестру першого року навчання. Обрані
дисципліни вивчатимуться у весняному семестрі того ж року навчання. Магістри
академічного профілю дисципліни вільного вибору для вивчення протягом
третього семестру обирають на початку весняного семестру першого року
навчання. Узагальнені результати використовуються для формування робочих
навчальних планів відповідних років підготовки.
3.3. Вибір дисциплін з ЗУ-Каталогу здійснюється відповідно до норм,
прописаних у «Тимчасовому положенні про порядок реалізації студентами КПІ
ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО права на вільний вибір навчальних дисциплін»
(https ://крі. ua/files/2020-02-10-d2-vvnd. pdf).
3.4. Вибір дисциплін з Ф-Каталогів для бакалаврів, магістрів за освітньонауковою програмою та докторів філософії здійснюється за такою
процедурою:
- перший етап - оприлюднення каталогів на сайтах випускових кафедр ФЛ,
сайті ФЛ та в інформаційному просторі Університету (грудень);
- другий етап - ознайомлення студентів з процедурою вибору, строками та
каталогами дисциплін вільного вибору на випускових кафедрах ФЛ за
участі кураторів академічних груп (початок весняного семестру);
- третій етап - здійснення студентами вибору дисциплін для вивчення у
наступному навчальному році шляхом анкетування. Тривалість вибору - не
менше двох тижнів (лютий - березень). Процедура вибору на цьому етапі
реалізується за сприяння кураторів груп, які надають консультативну
допомогу щодо змісту освітніх компонент;
- четвертий етап - опрацювання результатів вибору дисциплін та
формування навчальних груп для вивчення кожної дисципліни, враховуючи
нормативну чисельність студентів в групі, яка становить для бакалаврів 15 ЗО осіб, для магістрів 5-25 осіб (березень);
- п’ятий етап - у разі неможливості формування навчальних груп
нормативної чисельності для вивчення певної дисципліни студентам
надається можливість здійснити повторний вибір, приєднавшись до вже
сформованих навчальних груп {березень).
3.5. Вибір дисциплін з Ф-Каталогів для магістрів за освітньо-професійною
програмою здійснюється за такою процедурою:
- перший етап - оприлюднення каталогів на сайтах випускових кафедр ФЛ,
сайті ФЛ та в інформаційному просторі Університету {перший тиждень
навчання в осінньому семестрі);

- другий етап - ознайомлення студентів з процедурою вибору, строками та
каталогами дисциплін вільного вибору на випускових кафедрах ФЛ за
участі кураторів академічних груп (другий тиждень навчання в осінньому
семестрі);
- третій етап - здійснення студентами вибору дисциплін для вивчення у
наступному навчальному році шляхом анкетування. Тривалість вибору - не
менше двох тижнів (кінець вересня - початок жовтня). Етап
контролюється кураторами груп з метою забезпечення участі всіх студентів
у процедурі вибору дисциплін;
- четвертий етап - опрацювання результатів вибору дисциплін та
формування навчальних груп для вивчення кожної дисципліни, враховуючи
нормативну чисельність студентів в групі, яка становить 5-25 осіб
(,жовтень);
- п’ятий етап - у разі неможливості формування навчальних груп
нормативної чисельності для вивчення певної дисципліни студентам
надається можливість здійснити повторний вибір, приєднавшись до вже
сформованих навчальних груп (жовтень).
3.6. Якщо здобувач ВО із поважної причини не зміг обрати дисципліни
вчасно, або змінив рішення щодо вибору, він/вона звертається до деканату із
заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши відповідні
документи. У разі виникнення ситуації, коли здобувач ВО не здійснив вибір (не
передбачений умовами вище), завідувач кафедри, що реалізує ОП, повідомляє
такого студента про можливість долучитися до складу вже сформованих
навчальних груп, в яких не досягнуто максимальний ліміт чисельності.
3.7. Окрім вибору навчальних дисциплін з циклу вибіркових відповідного
навчального плану, студенту надається можливість формування індивідуальної
освітньої траєкторії через обрання окремих компонентів таких нормативних
дисциплін:
для бакалаврів:
- в межах вивчення дисципліни «Фізичне виховання» - обирати вид рухової
активності (з 15 відділень за видами спорту, спеціальна медична група) або
теоретичний курс. Вибір здійснюється протягом першого тижня осіннього
семестру;
- в освітньому компоненті «Навчальна (перекладацька) практика» студент
обирає місце проходження практики (установу, підприємство тощо);
- у межах освітніх компонентів «Курсова робота з англійської (німецької,
французької) мови» та «Курсова робота з практики перекладу англійської
(німецької, французької) мови» студент має право обрати тему, що відповідає
сфері його наукових інтересів;
для магістрів:
- в освітньому компоненті «Перекладацька практика» здобувані мають право
обрати місце проходження практики (установу, підприємство тощо);

- у межах освітніх компонентів «Науково-дослідна практика» та «Виконання
магістерської дисертації» кожен здобував має право обрати тему, що відповідає
сфері його наукових інтересів;

4.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
4Л. Положення набирає чинності з моменту його затвердження.
4.2. Контроль за виконанням Положення покладається на заступника декана
ФЛ з навчально-методичної роботи.
4.3. У випадку внесення змін або доповнень у державні нормативно-правові
документи, що регламентують питання цього Положення, відповідні пункти
Положення втрачають свою чинність і вступають у дію внесені зміни.

Додаток 1
ФОРМА опису вибіркової навчальної дисципліни Ф-Каталогів

Дисципліна
Рівень ВО
КУРС
Обсяг
Мова викладання
Кафедра
Вимоги до початку вивчення
Що буде вивчатися
Чому це цікаво/треба вивчати
Чому можна навчитися (результати
навчання)
Як можна користуватися набутими
знаннями і уміннями
(компетентності)
Інформаційне забезпечення
Форма проведення занять
Семестровий контроль

