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Положення розроблено з метою конкретизації процедури формування 

переліку й подальшого вивчення здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін із 

циклу вільного вибору для першого (бакалаврського) та другого(магістерського)  

рівнів вищої освіти. Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачами вищої 

освіти Інституту в межах, передбачених відповідною освітньою програмою та 

навчальним планом спеціальності, при цьому здобувачі вищої освіти мають право 

обирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, та 

інших спеціальностей за погодженням із завідувачем профільної кафедри, гарантом 

освітньої програми. 

Дисципліни вільного вибору можуть бути перезараховані  в разі поновлення 

здобувача вищої освіти або переведення з іншого ЗВО (до 20 кредитів). 

Перезарахування кредитів проводиться за рахунок фактично вивчених вибіркових 

дисциплін певного циклу за умови однакової кількості кредитів.  
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення розроблено з метою конкретизації процедури формування 

переліку та подальшого вивчення здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін 

із циклу вільного вибору для першого (бакалаврського) та другого(магістерського)  

рівнів вищої освіти.  

1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

(стаття 62, пункт 15) та визначає процедуру обрання та оформлення запису 

здобувачів вищої освіти на вивчення вибіркових навчальних дисциплін, 

передбачених відповідною освітньою програмою, навчальним планом 

підготовки бакалаврів та магістрів, в обсязі, що становить не менш як 25 

відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня 

вищої освіти.  

1.3. Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти або 

вибіркові навчальні дисципліни – це дисципліни, які вводяться кафедрами 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти (далі – Інститут) з 

метою задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб здобувачів, посилення їх 

конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці, а також ефективного 

використання можливостей Інституту, врахування регіональних потреб, інтересів 

стейкголдерів тощо.  

1.4. Для конкретизації планування й організації освітнього процесу на 

кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, який формується на 

підставі навчального плану відповідної спеціальності та затвердженого переліку 

вибіркових дисциплін.  

1.5. До переліку дисциплін робочого навчального плану входять дисципліни, 

що є обов’язковими для вивчення здобувачами вищої освіти даної спеціальності, та 
дисципліни вільного вибору, які здобувачі вищої освіти обирають самостійно.  

1.6. Обсяг кожної вибіркової навчальної дисципліни визначається 

відповідною кафедрою і має становити не менше ніж 3 кредити ЄКТС.  

1.7. Завідувачі відповідних кафедр, що пропонують вибіркові дисципліни, 

забезпечують підготовку робочих навчальних програм із цих дисциплін, а також 

методичних та організаційних матеріалів, необхідних для їх вивчення.  

1.9. Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти на 

наступний навчальний рік може змінюватись.  

 

2. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЩОДО 

ОБРАННЯ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ 

 

2.1. Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачами вищої освіти 

Інституту в межах, передбачених відповідною освітньою програмою і навчальним 

планом спеціальності, в обсязі, що становить не менш як 25% від загальної 
кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому 

здобувачі вищої освіти мають право обирати навчальні дисципліни, що 

пропонуються для інших рівнів вищої освіти, та інших спеціальностей за 

погодженням із завідувачем кафедри, гарантом освітньої програми тощо.  

2.2. Списки окремих дисциплін за вибором, які пропонуються здобувачам 

вищої освіти, формуються на кафедрах Інституту.  
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2.3. Здобувачі вищої освіти перших курсів кожного освітнього рівня 

обирають вибіркові навчальні дисципліни при вступі шляхом подання відповідної 

заяви директору Інституту (Додаток 2). Здобувачі вищої освіти старших курсів 

денної форми навчання обирають вибіркові навчальні дисципліни наступного 

навчального року шляхом подання відповідної заяви директору Інституту до 30 

квітня поточного навчального року навчання, заочної форми навчання – 

протягом перших двох тижнів першого семестру кожного курсу відповідно до 

графіку освітнього процесу.  

2.4. Для вивчення дисциплін за вибором на наступний навчальний рік у 

весняному семестрі навчального року  відбувається ознайомлення здобувачів вищої 

освіти із затвердженим переліком вибіркових дисциплін (спеціалізацій). Кафедри 

Інституту проводять оглядові лекції для здобувачів вищої освіти із дисциплін 

вибіркового циклу, які відображають досвід наукової і практичної роботи кафедри 

у відповідному напрямі, або ознайомлюють здобувачів вищої освіти з анотаціями 

дисциплін вільного вибору (Додаток 1). Анотації навчальних дисциплін за 

вибором, підготовлені кафедрами, розміщуються на офіційному веб-сайті 

Інституту (режим доступу: htpp: binpo.com.ua).  

2.5. Завідувач навчального відділу організовує формування груп з 

урахуванням максимальної і мінімальної кількості здобувачів вищої освіти, які 

можуть одночасно вивчати дану дисципліну за вибором. Окремі групи для вивчення 

дисциплін за вибором формуються за умови, що в групі налічується не менше 7 
здобувачів вищої освіти. 

У випадках, які унеможливлюють формування навчальної групи для 

вивчення обраної вибіркової дисципліни через її неукомплектованість, здобувачам 

вищої освіти, що подали заявки щодо вивчення такої дисципліни, може бути 

запропоновано вивчати інші навчальні дисципліни, для яких сформовано навчальні 

групи.  

2.6. Визначення вибіркових дисциплін індивідуального навчального плану 

повинно відповідати принципам альтернативності (не менше двох приблизно 

рівноцінних альтернатив на кожну позицію вибору), змагальності (здобувач вищої 

освіти здійснює свій вибір після ознайомлення з програмами дисциплін) та 

академічної відповідальності (не допускати нав’язування здобувачам вищої освіти 

певних вибіркових дисциплін в інтересах кафедр та окремих викладачів). 

2.7. Здобувач вищої освіти, який з поважної причини (хвороба, академічна 

мобільність тощо) не визначився з вибірковими дисциплінами у визначені терміни, 

має право визначитися впродовж першого робочого тижня після того, як він 
з’явився на навчання.  

2.8. Здобувач вищої освіти, який не визначився з переліком вибіркових 

дисциплін та не подав заповнену заяву у визначені терміни, буде записаний на 

вивчення тих дисциплін, які директор Інституту вважатиме необхідними для 

оптимізації кількісного складу академічних груп.  

2.9. Здобувач вищої освіти в односторонньому порядку не може відмовитись 

від затвердженого Вченою радою Інституту переліку дисциплін. Самочинна 

відмова від вивчення курсу тягне за собою академічну заборгованість, за що 

здобувач вищої освіти може бути відрахований з Інституту.  

2.10. Після остаточного формування академічних груп з вивчення  вибіркових 

дисциплін та наказу директора Інституту «Про включення дисциплін вільного 
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вибору студентів до індивідуальних навчальних планів студентів БІНПО» 

(Додаток 3) навчальний відділ до 15 травня передає списки цих груп до Вченої 

ради Інституту для затвердження.  

2.11. Після затвердження Вченою радою Інституту академічних груп з 

вивчення вибіркових дисциплін, інформація вноситься до індивідуального плану 

студента. З даного моменту вибіркова дисципліна стає для студента обов’язковою.  

2.12. Обрані дисципліни вносяться до робочих навчальних планів 
спеціальностей і визначають навчальне навантаження науково-педагогічного 

складу кафедр і конкретного викладача, яке розраховується до початку 

навчального року на основі навчальних планів і освітніх програм для здобувачів 

рівня вищої освіти бакалавра і магістра.  

 

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

3.1. Вчена рада Інституту може дозволити здобувачам-учасникам програм 

академічної мобільності зараховувати вибіркові дисципліни, які прослухані в 

іншому ЗВО-партнері, але не передбачені навчальним планом відповідної 

спеціальності в Інституті (до 20 кредитів ЄКТС).  

3.2. Дисципліни вільного вибору можуть бути перезараховані  в разі 

поновлення здобувача вищої освіти або переведення з іншого ЗВО (до 20 кредитів).  

3.3. Перезарахування кредитів проводиться за рахунок фактично вивчених 
вибіркових дисциплін певного циклу за умови однакової кількості кредитів.  

3.4. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться та затверджуються 

Вченою радою Інституту у тому ж порядку, що й саме Положення.  
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Додаток 1 

Анотація дисципліни за вибором студента 

Цикл дисциплін загальної підготовки 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Основи економічної психології» 

 

І. Основна мета засвоєння курсу полягає в оволодінні здобувачами 

освіти знаннями про психологічні закономірності економічної поведінки 

людини, пов’язаними з виробництвом, розподілом, обміном і споживанням 

товарів і послуг, необхідних для майбутньої практичної роботи в галузі 

психології. 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців 

даного напряму підготовки (спеціальності) 

Дисципліна «Основи економічної психології» дозволяє набути 

студентам додаткових фахових компетентностей при опануванні циклу 

дисциплін загальної підготовки. 

ІІІ.  Завдання дисципліни: 

- ознайомлення з основними методологічними передумовами 

виникнення та розвитку економічної психології;  

- вивчення структурних елементів предмету цієї науки: економічної 

поведінки та її складових (когнітивного, афективного та емоційно-вольового 

факторів), психології підприємництва, менеджменту, психологічних основ 

бізнесу, грошових відносин та фінансової діяльності, психології попиту та 

пропозиції, психології виробництва тощо;  

- вивчення методологічних та теоретичних основ, методів теоретичних 

та прикладних досліджень економічної психології;  

- вироблення аналітичних здібностей та навичок.  

IV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після 

опанування даної дисципліни: 

Основні знання: 

- ключові поняття, теорії та закономірності сучасної економічної 

психології;  

- предмет, об’єкт, завдання і методи даної галузі наукового знання 

ключові поняття і категорії;  

- зв’язок основних суб’єктів економічних стосунків;  

- психологічні механізми та закономірності економічної поведінки 

індивіда, соціальної групи;  

- психологічні основи ринку і споживання;  
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- соціокультурні виміри економічної психології;  

- психологічні основи професійної і підприємницької діяльності;  

- принципи застосування психологічних знань для вирішення проблем, 

що виникають у сфері господарської діяльності;  

- перспективи розвитку економічної психології. 

Основні вміння: 

- реалізація у власній професійній діяльності ефективних 

психологічних стратегій існування людини у суспільстві в умовах сучасного 

глобалізованого соціокультурного середовища. (РН 1);  

- уміння спрогнозувати найважливіші трансформаційні тенденції 

соціально-економічних відносин в сучасному українському суспільстві. 

Результативна діяльність у професійній групі, дотримання етичних норм 

професійної діяльності. (РН 2); 

 - адаптація та ефективні дії у новій ситуації, реалізація ефективних 

стратегій існування людини в суспільстві в умовах сучасного 

глобалізованого соціокультурного середовища. (РН 3);  

- здійснення психологічного супроводу персоналу і керівництва. (РН 4). 

V. Короткий зміст дисципліни 

Тема1. Економічна психологія як галузь психологічної науки.  

Мета та завдання економічної психології. Економічна свідомість. 

Психологічний аспект економічної безпеки держави, регіону, окремого 

підприємства, особистості. 

Тема 2. Економічна поведінка та прийняття економічних рішень. 

Дослідження ризику при прийнятті економічних рішень. Методика 

психологічної діагностики економічних установок і складових економічної 

поведінки індивіда. 

Тема 3. Психологія грошей. 

Ставлення до доходів і заощаджень. Ставлення до власності. 

Особливості «грошової» поведінки. Психологія багатства та бідності. 

Економічна психологія підприємництва і зайнятості. 

VI. Назва кафедри і викладацький склад, який буде забезпечувати 

викладання курсу 

Кафедра педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти: доценти Лукіянчук А.М., 

Торба Н.Г. 

VII. Обсяги навчального навантаження і терміни викладання 

курсу 
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На вивчення дисципліни відводиться 120 годин (4 кредити ЄКТС), з 

яких: лекційних – 8 год., практичних – 10 год., індивідуальної роботи – 

12 год., самостійної роботи студентів – 90 год. 

Дисципліна викладається у ІІ семестрі. 

VIIІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни. 

1. Ложкін Г.В., Спасєнніков В.В., Комаровська В.Л. Економічна 

психологія. К.: Професіонал, 2004. 304 с. 

2. Пачковський Ю.Ф., Максименко А.О. Споживча поведінка 

українських домогосподарств. Монографія. Львів: ЛНУ імені І.Франка, 2014. 

292 с. 

3. Практична психологія в економіці та бізнесі: Навч. посібник. К.: 

Лібра, 1998. 270 с. 

ІХ. Система оцінювання. 

Поточний контроль: упродовж кожного практичного заняття. 

Контроль самостійної роботи – упродовж кожного заняття (тести, виконання 

творчих індивідуальних завдань).  

Підсумковий контроль: залік у ІІ семестрі. 
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Додаток 2  

 

Форма заяви на включення вибіркових дисциплін до індивідуального 

навчального плану студента 

 

 

Директору БІНПО  

Студент (а/ки)__________________ 
                                      (ПІБ) 

______________________________ 
            (курсу, групи, форми навчання) 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу Вас включити до мого індивідуального навчального плану на 

20__ / 20__ навчальний рік такі вибіркові дисципліни:  

 

20__ / 20__ навчальний рік 

1-й семестр 2-й семестр 

Дисципліни вільного вибору студентів циклу професійної підготовки 

З переліку дисциплін необхідно обов’язково вибрати по 2 дисципліни в кожному семестрі 

Обрані дисципліни відмітити 

Назва дисципліни К-ть 

кредитів 

ЄКТС 

Назва дисципліни К-ть 

кредитів 

ЄКТС 

 Основи професійного 
становлення викладача ЗВО 

4  Педагогічна риторика 3,5 

 Соціальна зрілість 
особистості 

4  Українська мова за 
професійним спрямуванням 

3,5 

 Соціалізація особистості 4  Комунікативна культура 

викладача вищої школи 
3,5 

 Менеджмент вищої школи 4  Моніторинг та педагогічний 
контроль в системі освіти 

4 

 Діяльність ЗВО у сфері 
зв’язків з громадськістю 

4  Компетентнісний підхід у 
професійній освіті 

4 

 Інтелектуальна власність 4  Управління якістю освіти 4 
 

Анотації вибіркових дисциплін розміщено на сайті Інституту в рубриці «Анотації вибіркових дисциплін»  

 

 

         ____________________                                                  __________ 
               (підпис студента)                                                                      (дата) 
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Додаток 3 
 

Наказ про включення дисциплін вільного вибору студентів до індивідуального 
навчального плану 

 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 
«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 
вул. Леваневського, 52/4, м. Біла Церква, 09108; тел. (04563) 7-16-07  

E-mail: dipodist@ukr.net 

НАКАЗ 

«____» ____________2021 р.                                        № ___________ 
 

Про включення дисциплін вільного вибору 

студентів до індивідуальних навчальних планів 

студентів Білоцерківського інституту неперервної  

професійної освіти 

 

Відповідно до Положення «Про впровадження європейської кредитно -

трансферної системи та її ключових документів у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти», затвердженого Вченою радою інституту 

(протокол № 1 від 29.01.2020)  

НАКАЗУЮ: 

 1. Затвердити списки студентів денної форми навчання, які обрали для 

включення до навчального плану на 20__ / 20__ навчальний рік такі 

дисципліни вільного вибору: 

Напрям підготовки:______________________ 
                                                      (назва напряму підготовки) 

 

1 семестр 

Дисципліна «Соціалізація особистості» 

Гр. №____ 

 

1. Прохорчук Світлана Петрівна 

2. Савченко Тетяна Миколаївна 
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3. Рудовол Ігор Володимирович 

4. …………… 

15. 

 

Дисципліна «Діяльність ЗВО у сфері зв’язків з громадськістю» 

Гр. №____ 

1. Шапаренко Маргарита Іванівна 

2. Доцяк Іван Григорович 

3. Недбайло Ірина Валентинівна 

4. ……………… 

15. 

 

2 семестр 

Дисципліна «Українська мова за професійним спрямуванням» 

Гр. №____ 

1. Прохорчук Світлана Петрівна 

2. Савченко Тетяна Миколаївна 

3. Рудовол Ігор Володимирович 

4. …………… 

15. 

 

Дисципліна «Компетентнісний підхід у професійній освіті» 

Гр. №____ 

1. Шапаренко Маргарита Іванівна 

2. Доцяк Іван Григорович 

3. Недбайло Ірина Валентинівна 

4. ……………… 

15. 

 

Підстава: заяви студентів, згода завідувача кафедри 

 

          

Директор         

Проєкт наказу вносить:                           Проєкт наказу узгоджено: 

Завідувач кафедри                                       Заступник директора 

______________(ініціали, прізвище)                                __________________ 

                (підпис) 

                                                                                                         Завідувач навчального   відділу 

                                                             ____________
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