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    Проект створення колегіуму міжгалузевих індивідуальних студій спрямованих  на 

реалізацію Статті 62, п. 1, пп. 15, 17, 21 Закону України «Про вищу  світу» та ставить на 

меті вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою 

програмою та робочим навчальним планом, з обсязі, що становить не менш як 25 % 

загальної кількості кредитів ЄКТС,  передбачених для даного рівня вищої освіти. При 

цьому здобувачі рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що 

пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником  

відповідного факультету чи підрозділу. Даний проект також передбачає навчання 

одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих  навчальних 

закладах (ВНЗ). 

На жаль в Україні у більшості навчальних закладах студент продовжує 

розглядатися як пасивний набувач знань, що не передбачає його активної ролі у     

формуванні  навчального плану. Можливості впливу студентів на навчальні є 

мінімальними. ВНЗ самостійно визначають перелік дисциплін, які включені до 

варіативної складової програми і нав’язують їх студентам. Це найчастіше пов’язано з 

інтересами в додатковому навчальному навантаженні конкретного викладача або їх 

групи, що стає причиною появи у варіативній складовій релевантних або несвоєчасних 

дисциплін. Створення колегіуму міжгалузевих індивідуальних студій у ВНЗ України 

дозволяє сформувати вільного вільного вибору студентами варіативних дисциплін, що 

пропонуються в межах різних рівнів вищої освіти; побудову індивідуальних 

НАВЧАЛЬНИХ траєкторій студентів; академічну мобільність, як на Всеукраїнському так і 

на Міжнародному рівнях. 

    Міжгалузеві індивідуальні студії-це окрема інституція інтердисциплінарних студій  в 

університеті, яка дозволяє кожному її учасникові індивідуальну форму навчання за 

його власним вибором та порадою академічного наставника. Система ділиться на 

бакалавриат, магістратуру та після магістерське навчання. Навчання студента 

побудовано згідно з індивідуальним навчальним планом, розробленим студентом та 

його науковим опікуном (тутором), якого студент з-поміж науковців та викладачів 

університету і спеціальність якого 

 

 



 

максимально близька до кола наукових зацікавлень студента. Тобто міжгалузеві 

індивідуальні студії - це є в першу чергу форма організацій  навчального процесу. 

Завдяки Колегіуму між факультетських  студій у студента є можливість отримати 

багато дисциплін профільованих по певному  напрямку . Зарахований до Колегіуму 

студент переводиться на індивідуальний  навчальний графік за основним місцем 

навчання. Поза реалізацією основного навчального плану студенти Колегіуму мають 

право за власним бажанням і  згодою тутора доповнити основну програму в межах до 

45 кредитів в семестр,курсами, запропонованими іншими факультетами або 

партнерськими навчальними закладами. Вони можуть відвідувати курси, одержувати 

кредити і  складати іспити: 

а) на тих факультетах, які входять до Колегіуму міжгалузевих студій; 

б) на інших факультетах університету, якщо це сприяє реалізації їх індивідуальної 

навчальної програми, затвердженої тутором року в Колегіумі ,  а також за умови 

наявності відповідних міжінституційних угод; 

в) в окремих випадках, необхідних для успішної реалізації індивідуальних програм, з 

дозволу керівництв та за умови підписання відповідних додаткових  міжінституційних 

угод, студенти можуть відвідувати курси в інших навчальних закладах поза межами 

Консорціуму міжгалузевих індивідуальних студій. 

Програма "Міжфакультетські Індивідуальні Студії" виникла у результаті  

запозичення і переосмислення форми навчання, яка протягом вже 20 років ефективно 

функціонує у Польщі. Первісно Програма "Міжфакультетські Індивідуальні 

Гуманітарні Студії" була запроваджена у Варшавському  університеті в 1993/1994 

академічному році. 

Сьогодні в Україні вже існує такий досвід створення міжінституційних 

індивідуальних студій на прикладі гуманітарних наук. Львівська програма  

Міжінституційних Індивідуальних Студій є першою, котра виникла за  межами  Польщі 

та розпочала свою діяльність з другого семестру 2002/2003 н. р. на базі двох вищих 

навчальних закладів: Львівського національного університету ім.Івана Франка та 

Українського Католицького Університету, також така програма. діє на базі Уманського 

державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. Створення таких 

міжгалузевих індивідуальних студій у всіх ВНЗ України надасть можливість 

формування власних освітніх траєкторій студентів,  різні шляхи доступу до вищої 

освіти. 

Розуміння «Міжгалузевих індивідуальних студій» складається з двох етапів: по-

перше - це є свобода, яка так само накладає певні обов’язки, по-друге, якщо людина 

приступає до цієї свободи і не має усвідомлення обов’язків, то ця людина не розуміє 

концепцію міжгалузевих індивідуальних студій. 

 

 
 


