
ПОРЯДОК ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН З Ф-КАТАЛОГУ ІПСА  

 студентами кафедри ММСА на 2020/2021 навч. р. 

 

1. Ознайомлення з Положенням про порядок реалізації студентами ІПСА КПІ ім. Ігоря 

Сікорського права на вільний вибір навчальних дисциплін (увага на розділ 3). 

2. Ознайомлення з кафедральним каталогом вибіркових навчальних дисциплін (далі Ф-

Каталог): силабуси дисцилін та таблиця. 

3. Здійснення вибору студентами навчальних дисциплін зі сформованого Ф-Каталогу:  

3.1. здійснення студентами вибору дисциплін для вивчення у наступному 

навчальному році через написання заяви із переліком обраних дисциплін 

(Додаток 2 Положення). Тривалість вибору — до 06 квітня 2020року. Заяви 

направляються у вигляді скану або фото на пошту відповідальних від 

кафедри ММСА для подальшого формування груп та потоків;  

3.2. студенти першого курсу вибирають 2 дисципліни з 6 можливих (другий 

весняний семестр),  заяви направляють доценту Горбань Наталії 

Володимирівні nata_gorban@i.ua; 

3.3. студенти другого курсу вибирають 5 дисципліни з 13 можливих (2 

дисципліни на п’ятий зимовий, 3 дисципліни на шостий весняний семестр), 

заяви направляють в.о.зав. кафедри Тимощук Оксані Леонідівні 

oxana.tim@gmail.com ; 

3.4. студенти третього курсу вибирають 5 дисциплін з 14 можливих (2 дисципліни 

на сьомий зимовий, 3 дисципліни на восьмий весняний семестр), заяви 

направляють доценту Каніовській Ірині Юріївні ikaniovska@gmail.com ; 

3.5.  етап контролюється кураторами груп з метою забезпечення участі всіх 

студентів у процедурі вибору дисциплін. 

4. Четвертий етап: опрацювання результатів вибору дисциплін та формування 

навчальних груп для вивчення кожної дисципліни, враховуючи нормативну 

чисельність студентів у групі, яка становить для бакалаврів не більше 30 осіб та не 

меньше 10 осіб. Максимальна кількість місць на кожну дисципліну наведена у 

таблиці. Правила встановлення приоритету на випадок конкурсу: перший приоритет 

– за часом подання, другий приоритет – за рекомендованністю («мажорністю») для 

відповідної освітньої програми (Системи і методи штучного інтелекту; Системний 

аналіз і управління; Системний аналіз фінансового ринку – спеціалізація). 

5. П’ятий етап: у разі неможливості формування навчальних груп для вивчення певної 

дисципліни нормативної чисельності студентам надається можливість здійснити 

повторний вибір, приєднавшись до вже сформованих навчальних груп. 

 

mailto:nata_gorban@i.ua
mailto:oxana.tim@gmail.com
mailto:ikaniovska@gmail.com

