
 
 
 
 
 
 
 
Дорогі студенти, пропонуємо вам перелік курсів, які ви можете обрати для вивчення 
вже в цьому семестрі. Дані курси є доступними для усіх факультетів та спеціальностей 
і будуть зараховані вам як дисципліни за вибором. Запис на курси проводитиметься 
через внутрішню систему УКУ CMS (https://cms.ucu.edu.ua/), де ви попередньо зможете 
ознайомитися із їхньою презентацією, викладачами, структурою та основними 
вимогами. 
Щиро зичимо вам успіхів та задоволення від отримання нових знань. 
 
 
Чи будуть нараховуватися кредити за обраний курс? 
За усі пропоновані дисципліни нараховуються кредити та бали. Курси заносяться у 
ваші академічні транскрипти. 
 
Як записатися на курс? 
Запис буде відбуватися дистанційно через систему CMS, категорія “Курси вільного 
вибору” (https://cms.ucu.edu.ua/course/index.php?categoryid=41). Щоб отримати доступ 
до переліку, вам необхідно використати логін та пароль від вашого уківського e-mail. 
Після ознайомлення із структурою, змістом курсу та викладачем оберіть позицію 
“Зарахувати мене на курс”. Після підтвердження зарахування відповідними деканатами 
та програмами, на яких пропонується курс, ви зможете користуватися системою CMS 
для подальшої роботи над матеріалами, проглядати розклад пар та слідкувати за 
своєю успішністю. 
 
Коли записуватися на курс? 
Після 13 вересня - відбудеться презентація можливостей щодо вибіркових курсів. 
Після 20 вересня - відбудуться ознайомчі пари. 
Після 27 вересня ви повинні підтвердити реєстрацію на обраний курс і скасувати 
реєстрацію на ті, які обрали для ознайомлення в системі СMS попередньо. Також ви 
повинні повідомити про свій вибір у деканаті для остаточного формування групи. 
 
Чи можна буде змінити курс до вивчення? 
Ви матимете можливість визначитися до 27 вересня. Далі курси будуть відбуватися 
відповідно до графіку та впорядкованих груп. 
 
Чи можна зареєструватися на декілька курсів для вибору найбільш 
оптимального? 
Так, ви матимете змогу відвідати декілька перших ознайомчих пар до остаточного 
вибору, який потрібно буде зробити не пізніше 27 вересня. 
 
Коли і де буде відбуватися курс? 

https://cms.ucu.edu.ua/
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Усі курси курси будуть відбуватися у вівторок (день спецкурсів) з 17:00 по 18:20 у 
корпусах та аудиторіях тих навчальних програм, що ці курси запропонували. Для 
зручності було введено зміни до системи університетського транспортування і додано 
додаткові рейси руху мікроавтобусів. 
 
Чи можна буде залишити/не закінчити курс? 
Ні, оскільки обраний курс є дисципліною вільного вибору і кредитується як інші 
дисципліни вільного вибору, запропоновані вашою навчальною програмою. Відмова 
від курсу призведе до втрати кредитів, передбачених програмою у відповідному 
семестрі. 
 
Чи відкритість курсів для всіх програм означатиме “змішані групи”? 
Так, групу складатимуть студенти із різних факультетів та спеціальностей, що також 
обрали його для вивчення. Окрім того, якщо цього прямо не вказано у вимогах до 
курсу, він може бути доступним різним освітнім рівням - бакалаврам та магістрам. 
 
Чи така пропозиція доступна лише цього семестру? 
Ні, такі “міжфакультетські” курси будуть доступні у наступні семестри, починаючи із 
осені 2016 р. Однак кожного семестру перелік буде змінюватися і оновлюватися 
відповідно до пропозиції викладачів та популярності того чи іншого курсу. 
 
 
Виникають запитання? Контактуйте із вашими деканатами 


