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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення розроблено з метою конкретизації процедури 

формування переліку та подальшого вивчення студентом 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 проведення та 

оформлення запису студентів на вивчення вибіркових навчальних дисциплін, 

передбачених відповідною освітньою програмою, навчальним планом 

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

відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС (частини навчального плану - 

«Теоретичне навчання»), передбачених для даного рівня вищої освіти.

1.3. Для конкретизації планування та організації освітнього процесу на 

кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, який 

формується на підставі навчального плану відповідної спеціальності та 

затвердженого переліку вибіркових дисциплін.

1.4. До переліку дисциплін робочого навчального плану входять 

нормативні дисципліни, дисципліни за вибором навчального закладу, що є 

обов'язковими для вивчення студентами даної спеціальності та дисципліни 

вільного вибору, які студенти обирають самостійно.

1.5. Навчальні дисципліни за вибором здобувана вищої освіти або 

вибіркові навчальні дисципліни -  це дисципліни, які вводяться кафедрами 

Університету з метою задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб 

студентів, посилення їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку 

праці, а також ефективного використання можливостей Університету, 

врахування регіональних потреб тощо.

1.7. Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить не менше З

кредитів.



1.8. Завідувачі відповідних кафедр, що пропонують вибіркові 

дисципліни, забезпечують підготовку навчальних програм та робочих 

навчальних програм з дисциплін, методичних та організаційних матеріалів, 

необхідних для вивчення вибіркових дисциплін.

1.9. Перелік дисциплін вільного вибору на наступний навчальний рік 

може змінюватись.

2 .. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА СТУДЕНТАМИ ОБРАННЯ 

ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ

2.1. Вибір навчальних дисциплін здійснюються з добувачами вищої 

освіти Університету в межах, передбачених відповідною освітньою 

програмою та навчальним планом спеціальності, в обсязі, що становить не 

менш як 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для 

даного рівня вищої освіти. При цьому здобувані вищої освіти мають право 

вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої 

освіти, та інших спеціальностей за погодженням із керівником відповідного 

структурного підрозділу.

2.2. Списки окремих дисциплін за вибором, які пропонуються 

здобувачам вищої освіти Університету, формуються на кафедрах 

структурних підрозділів (Інститутів) Університету.

2.3. Здобувані вищої освіти перших курсів кожного освітнього рівня 

обирають вибіркові навчальні дисципліни при вступі шляхом подання 

відповідної заяви керівнику структурного підрозділу (Інституту). Здобувані 

вищої освіти старших курсів денної форми навчання обирають вибіркові 

навчальні дисципліни наступного навчального року шляхом подання 

відповідної заяви керівнику структурного підрозділу (Інституту) до 31 травня 

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 в 

осінньому семестрі відбувається ознайомлення здобувачів вищої освіти із 

затвердженим переліком вибіркових дисциплін (спеціалізацій). Кафедри 

Університету проводять оглядові лекції для здобувачів вищої освіти з 

дисциплін вибіркового циклу, які відображають досвід наукової та 

практичної роботи кафедри у відповідному напрямку, або ознайомлюють 

здобувачів вищої освіти з анотаціями дисциплін вільного вибору. Анотації 

навчальних дисциплін за вибором, підготовлені кафедрами, розміщуються на 

веб-сайті Університету.

2.5. Керівники структурних підрозділів (Інститутів) організовують 

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 некомплектність, 

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 

(здобувай 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 протягом першого робочого тижня 

після того, як він з'явився на навчання.

2.8. Студент, який не визначився з переліком вибіркових дисциплін та 

не подав заповнену заяву у визначені терміни, буде записаний на вивчення 

тих дисциплін, які керівник структурного підрозділу (Інституту) вважатиме 

необхідними для оптимізації кількісного складу академічних груп.

2.9. Студент в односторонньому порядку не може відмовитись від 

вибраного і затвердженого Вченою радою Інституту переліку дисциплін. 

Самочинна відмова від вивчення курсу тягне за собою академічну 

заборгованість, за що студент може бути відрахований з Університету.

2.10. 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 РВО бакалавра і магістра.

2.12. Після остаточного формування і погодження академічних груп з 

вивчення вибіркових дисциплін, інформація про вибіркові дисципліни 

вноситься до індивідуального плану студента. З даного моменту вибіркова 

дисципліна стає для студента обов’язковою.

2.13. Завідувач відділу навчальної роботи Інституту до ЗО червня 

передає інформацію про вибіркові дисципліни на кафедри для врахування 

розрахунку навчального навантаження на навчальний рік та затвердження 

Вченою радою Інституту в робочих навчальних планів.

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Вчена рада Університету може дозволити студентам-учасникам 

програм академічної мобільності зараховувати вибіркові дисципліни, які



прослухані в іншому ЗВО-партнері, але не передбачені навчальним планом 

відповідної спеціальності в Університеті (до 20 кредитів).

3.2. Вчена рада Університету може дозволити перезарахування 

дисциплін у разі поновлення або переведення студента (до 20 кредитів).

3.3. Перезарахування кредитів проводиться за рахунок фактично 

вивчених дисциплін певного циклу за умови однакової кількості кредитів.

3.4. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться та 

затверджуються Вченою радою Університету у тому ж порядку, що й саме 

Положення.


