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Заслухавши й обговоривши доповідь проректора з освітньої діяльності 

Коляди О.П. «Про затвердження Каталогу вибіркових дисциплін на 
2022/2023 н.р.», а саме, що Каталог складається з:

- Бази вибіркових дисциплін базової структури загального циклу;
- Бази вибіркових дисциплін базової структури професійного циклу;
- Бази кращих курсів територіально відокремлених структурних 

підрозділів Університету;
- Бази кращих курсів базової структури Університету;
- Бази вибіркових дисциплін ЗВО-партнерів по Україні для 

забезпечення національної академічної мобільності;
- Бази вибіркових дисциплін іноземних ЗВО-партнерів для 

забезпечення міжнародної академічної мобільності,
Вчена рада відзначає доцільність розширеного вибору вибіркових дисциплін та 
можливості академічної мобільності (в тому числі міжнародної) здобувачами 
освіти Університету «Україна».

Вчена рада ухвалює:
1. Затвердити Каталог вибіркових дисциплін на 2022/2023 н.р. для 

забезпечення вільного вибору дисциплін та академічної мобільності (в тому 
числі міжнародної) здобувачами освіти Університету «Україна» 
(https://uu.edu.ua/disc vilnogo viboru).

2. Викласти загальноуніверситетський перелік вибіркових навчальних 
дисциплін на 2022/2023 навчальний рік на офіційному сайті Університету на 
сторінці «Освіта»/«Організація навчального процесу»/«Дисципліни вільного 
вибору студентів» за адресою: https://uu.edu.ua/disc vilnogo viboru. Переліки 
вибіркових дисциплін навчально-виховних підрозділів розміщуються на 
аналогічних сторінках на їх офіційних сайтах.

Відповідальні: центр розвитку
корпоративного порталу та просування 
в Інтернет-просторі, керівники ТВСП
Термін: до 02 т

М иравня 2022 року

3. Провести процедуру вільного вибору дисциплін здобувачами освіти 
Університету відповідно до Положення про порядок реалізації здобувачами
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https://uu.edu.ua/disc


освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін 
https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni documenti/Osnovni oficivni doc U 
U/Indidvid osv traectoriya/Pol pro poryadok realizatsiyi studentamv prava na vi 
lnyy vybir dystsyplin.pdf та подати звіт навчально-виховного підрозділу 
відповідно Додатку 13 до Положення на пошту відділу методичної роботи 
nmviddil@ulcr.net. Сформувати в двох примірниках та затвердити в 
установленому порядку
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni documenti/Osnovni oficivni doc U 
U/Osvitnya d t/Polozhennva pro ind navch plan.pdf) індивідуальні навчальні 
плани (Додаток 1 до Положення про формування та реалізацію індивідуальних 
навчальних планів здобувачів вищої і фахової передвищої освіти у Відкритому 
міжнародному університеті розвитку людини «Україна») здобувачів освіти.

Відповідальні: керівники НВП, 
завідувачі кафедр/циклових комісій

Термін: до 25 червня 2022 року

4. Провести процедуру вільного вибору дисциплін здобувачами освіти 
Університету, що вступили на старші курси та в магістратуру відповідно до 
Положення про порядок реалізації здобувачами освіти права на вільний вибір 
навчальних дисциплін
https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni documenti/Osnovni oficiyni doc U 
U/Indidvid osv traectoriya/Pol pro poryadok realizatsiyi studentamy prava na vi 
lnyy vybir dystsyplin.pdf та подати звіт навчально-виховного підрозділу 
відповідно Додатку 13 до Положення на пошту відділу методичної роботи 
nmviddil@ukr.net. Сформувати в двох примірниках та затвердити в 
установленому порядку
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normatiyni documenti/Osnovni oficiyni doc U 
U/Osvitnya d t/Polozhennya pro ind navch plan.pdf) індивідуальні навчальні 
плани (Додаток 1 до Положення про формування та реалізацію індивідуальних 
навчальних планів здобувачів вищої і фахової передвищої освіти у Відкритому 
міжнародному університеті розвитку людини «Україна») здобувачів освіти.

Відповідальні: керівники НВП, 
завідувачі кафедр/циклових комісій

Термін: до ЗО вересня 2022 року

5. Провести процедуру вільного вибору дисциплін здобувачами освіти 
Університету, що вступили на старші курси та в магістратуру під час осіннього 
набору 2022 року відповідно до Положення про порядок реалізації здобувачами 
освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін 
https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni documenti/Osnovni oficiyni doc U 
U/Indidvid osv traectoriya/Pol pro poryadok realizatsiyi studentamv prava na vi 
lnyy vybir dystsyplin.pdf та подати звіт навчально-виховного підрозділу 
відповідно Додатку 13 до Положення на пошту відділу методичної роботи 
nmviddil@ukr.net. Сформувати в двох примірниках та затвердити в
установленому порядку
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni documenti/Osnovni oficiyni doc U
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U/Osvitnya d t/Polozhennva pro ind navch plan.pdf) індивідуальні навчальні 
плани (Додаток 1 до Положення про формування та реалізацію індивідуальних 
навчальних планів здобувачів вищої і фахової передвищої освіти у Відкритому 
міжнародному університеті розвитку людини «Україна») здобувачів освіти.

Відповідальні: керівники НВП, 
завідувачі кафедр/циклових комісій
Термін: до 15 листопада 2022 року

6. Провести процедуру вільного вибору дисциплін здобувачами освіти 
Університету, що вступили на старші курси та в магістратуру під час весняного 
набору 2023 року відповідно до Положення про порядок реалізації здобувачами 
освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін 
https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni documenti/Osnovni oficiyni doc U 
U/Indidvid osv traectoriya/Pol pro poryadok realizatsiyi studentamy prava na vi 
lnyy vybir dystsyplin.pdf та подати звіт навчально-виховного підрозділу 
відповідно Додатку 13 до Положення на пошту відділу методичної роботи 
nmviddil@ukr.net. Сформувати в двох примірниках та затвердити в 
установленому порядку
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni documenti/Osnovni oficiyni doc U 
U/Osvitnya d t/Polozhennya pro ind navch plan.pdf) індивідуальні навчальні 
плани (Додаток 1 до Положення про формування та реалізацію індивідуальних 
навчальних планів здобувачів вищої і фахової передвищої освіти у Відкритому 
міжнародному університеті розвитку людини «Україна») здобувачів освіти.

Відповідальні: керівники НВП, 
завідувачі кафедр/циклових комісій

Термін: до 15 квітня 2023 року

Голова Вченої ради

Секретар Вченої ради

Петро ТАЛАНЧУК

Ольга КАРПЕНКО

https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni
mailto:nmviddil@ukr.net
https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni

