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Одеса-2016 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення розроблено з метою конкретизації процедури 

формування переліку вибіркових навчальних дисциплін та їх обрання і 

подальшого вивчення здобувачами вищої освіти (далі – студенти) освітніх 

ступенів «бакалавр» і «спеціаліст». 

1.2. Положення розроблено відповідно до Розділу Х статті 62 Закону 

України «Про вищу освіту» №1556 – VІІ від 01.07.2014 року. 

1.3. Перелік вибіркових навчальних дисциплін передбачений 

навчальним планом підготовки бакалаврів та спеціалістів за відповідною 

спеціальністю (спеціалізацією) або напрямом підготовки, в обсязі, що 

становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, 

передбачених для даного рівня вищої освіти. 

1.4 Для конкретизації планування та організації навчального процесу, 

на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, який 

формується на підставі навчального плану відповідної спеціальності 

(спеціалізації). 

1.5. До переліку дисциплін робочого навчального плану входять 

обов'язкові дисципліни, що обрані інститутом з метою виконання вимог 

Стандарту вищої освіти, та вибіркові дисципліни, які студенти обирають 

самостійно. 

1.6. Навчальні дисципліни за вибором студента - це дисципліни, які 

вводяться вищим навчальним закладом до навчального плану для більш 

повного задоволення освітніх і кваліфікаційних запитів особи для потреб 

суспільства, ефективнішого використання можливостей закладу освіти, 

врахування регіональних потреб тощо. 

Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки надають 

можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями та 

спеціалізаціями, що визначають характер майбутньої діяльності; сприяють 

академічній мобільності студента та його особистим інтересам, дозволяють 

здійснювати впровадження спеціалізацій в межах базової спеціальності з 

метою формування компетенцій здобувача відповідно до вимог ринку праці. 

1.7. Завідувачі відповідних кафедр, що пропонують вибіркові 

дисципліни, забезпечують підготовку навчальних дисциплін та робочих 

програм, необхідних для вивчення вибіркових дисциплін. 

1.8. Вивчення студентами вибіркових дисциплін здійснюється згідно з 

Положенням про організацію освітнього процесу в ОТЕІ КНТЕУ. 

1.9. Обсяг дисципліни вільного вибору студента становить не менше 3 

кредитів ЄКТС (90 годин). 



1.10. Індивідуальний навчальний план студента формується за 

відповідною освітньо-професійною (освітньо-науковою) програмою 

(«бакалавр», «спеціаліст») і складається студентами на кожен рік навчання. 

Оригінал Індивідуального навчального плану зберігається у студента, 

ксерокопія Індивідуального навчального плану у деканаті факультету. 

1.11. При організації вивчення вибіркових дисциплін формуються 

повноцінні групи в межах факультету: за освітніми програмами підготовки 

«бакалавр» та «спеціаліст» не менше 25 осіб). 

1.12. Перелік дисциплін вільного вибору на наступний навчальний рік 

може змінюватись. 

 

2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

2.1. Викладання вибіркових дисциплін можуть здійснювати всі 

кафедри інституту за умови наявності відповідного кадрового, навчально-

методичного та інформаційного забезпечення, що є свідченням спроможності 

кафедри оперативно задовольнити потреби здобувачів вищої освіти для 

створення індивідуальної освітньої траєкторії навчання за обраними 

спеціальностями. 

2.2. Перелік вибіркових дисциплін періодично переглядається та 

оновлюється відповідно до сучасних вимог. Пропозиції щодо змін до 

варіативної частини навчального плану на наступний навчальний рік 

формуються завідувачем відповідної кафедри у поданні на ім’я директора 

інституту. 

Для розробки та оновлення переліку вибіркових дисциплін (за 

потребою) наказом директору інституту до 01 жовтня поточного навчального 

року на кафедрах створюються робочі групи (за головуванням завідувачів 

кафедр). 

2.3. Робочі групи аналізують забезпечення кафедр щодо можливості 

організації освітнього процесу високої якості. Основними критеріями є: 

кадрове забезпечення (науковий ступінь, вчене звання НПП, підвищення 

кваліфікації, досвід викладання дисципліни, особистий рейтинг); навчально-

методичне забезпечення (навчально-методичний комплекс, підручники, 

навчальні посібники, методичні рекомендації); матеріально-технічне 

забезпечення. 

2.4. На підставі аналізу зазначеної вище інформації робочі групи до 15 

листопада формують перелік вибіркових дисциплін на наступний навчальний 

рік та подають їх для розгляду на засіданні науково-методичної ради 

інституту. Після схвалення науково методичною радою перелік вибіркових 



дисциплін подається на затвердження Вченою радою інституту. Зміни до 

навчальних планів, затверджені у встановленому порядку, є обов’язковими 

для виконання науково-педагогічними працівниками інституту. 

2.5. Затверджені переліки вибіркових дисциплін розміщуються для 

ознайомлення студентів на офіційному сайті інституту (розділ «Студентам»), 

на сторінках відповідних кафедр із зазначенням короткого опису змісту 

дисципліни, обсягу в кредитах ЄКТС та семестру викладання. 

 

3. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ 

СТУДЕНТАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

3.1. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових дисципліни, до 

01січня кожного навчального року подають до деканатів список дисциплін та 

навчально-методичні комплекси дисциплін, які пропонуються для вибору 

студентам на наступний навчальний рік. 

3.2. Складання індивідуального навчального плану студента 

першого курсу. 

3.2.1. Деканати факультетів на початку навчального року з 30 серпня по 

2 вересня доводять до відома здобувачів вищої освіти перелік дисциплін за 

вільним вибором у межах навчальних семестрів каталог цих дисциплін 

наведено в Інформаційних пакетах певної спеціальності. 

3.2.2. Студенти, ознайомившись з переліком дисциплін за вільним 

вибором, до 5 вересня включають обрані дисципліни до індивідуального 

плану на поточний навчальний рік. 

3.2.3. Деканати факультетів узагальнюють інформацію про вибір 

студентами навчальних дисциплін, формують списки груп для вивчення тих 

чи інших дисциплін за вибором та до 10 вересня передають інформацію до 

навчального відділу. Ця інформація є підставою для включення обраних 

дисциплін до навчального навантаження кафедр на навчальний рік. 

У разі відсутності необхідної для формування групи чисельності 

студентів на дисципліну за вибором, яка визначається наказом «Про 

затвердження норм часу для планування та обліку навчальної роботи», 

деканат факультету пропонує студентам обрати дисципліни, запис на які 

відбувся, або ті дисципліни, де групи недоукомплектовані. 

3.3. Формування індивідуального навчального плану студента 

другого і старших курсів. 

3.3.1. Деканати факультетів до 15 лютого поточного навчального року 

доводять до відома студентів перелік навчальних дисциплін за вільним 

вибором на наступний навчальний рік та анотації до них. 

3.3.2. Студенти обирають за бажанням дисципліни та подають декану 



заяви про обрані ними дисципліни (див. додаток 1) з проханням включити їх 

до свого індивідуального навчального плану до 25 лютого. 

3.3.3. Деканати узагальнюють інформацію про вибір студентами 

дисциплін за спеціальностями з урахуванням наповненості груп не менше 25 

осіб і до 1 березня надають дані до навчального відділу для розрахунку 

обсягів навчального навантаження кафедр на наступний навчальний рік. 

3.3.4. При формуванні індивідуального навчального плану студента на 

наступний навчальний рік враховується фактичне виконання ним 

індивідуальних навчальних планів поточного і попередніх навчальних років 

за умови обов'язкового засвоєння нормативних дисциплін. 

3.3.5. Зміни до індивідуального навчального плану на поточний 

навчальний рік студент має право внести, подавши заяву на ім'я декана 

факультету до 1 жовтня поточного навчального року, якщо він не розпочав 

вивчення цієї дисципліни. Зміни, внесені до індивідуального навчального 

плану, затверджуються деканом відповідного факультету. 

3.3.6. На підставі поданих заяв до 01 квітня декан факультету формує 

подання на розподіл академічних груп за обраними дисциплінами та подає до 

навчальної частини інституту. 

3.3.7. Студент, який з поважної причини (хвороба, академічна 

мобільність тощо), не визначився з вибірковими дисциплінами, має право 

визначитися протягом першого робочого тижня після того, як він з'явився на 

навчання. 

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

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

тих дисциплін, які деканат вважатиме необхідними для оптимізації 

кількісного складу академічних груп. 

3.3.9. Обрані дисципліни вносяться до робочих навчальних планів 

спеціальностей (спеціалізацій) і визначають навчальне навантаження кафедр 

і конкретного викладача, яке розраховується до початку навчального року. З 

даного моменту вибіркова дисципліна стає для студента обов’язковою. 

3.3.10. Деканати до 01 травня передають робочі навчальні плани, 

затверджені Вченою радою факультету, в навчальний відділ інституту для 

врахування розрахунку навчального навантаження відповідних кафедр на 

навчальний рік. 

3.3.11. Після остаточного формування і погодження академічних груп з 

вивчення вибіркових дисциплін диспетчерською службою навчального 

відділу складається розклад занять. 

 

 

 



4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

4.1. Студентам-учасникам програм академічної мобільності 

дозволяється зараховувати вибіркові дисципліни, які прослухані в іншому 

ВНЗ - партнері, але не передбачені навчальним планом відповідної 

спеціальності в інституті. 

4.2 Студентам дозволяється перезарахування дисциплін у разі 

поновлення або переведення студента. 

4.3. Перезарахування дисциплін (кредитів) проводиться у відповідності 

до вимог викладених у Положенні про організації освітнього процесу в ОТЕІ. 

4.4. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться та 

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

Положення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

ЗРАЗОК 
заяви студента на включення до індивідуального плану 

дисциплін вільного вибору 

Декану факультету ____________  

 ____________________________________  

студента ____ курсу 

спеціальності _________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

(П.І.Б.) 

ЗАЯВА 

Прошу включити в мій індивідуальний навчальний план на 

20__/20___навчальний рік такі дисципліни вільного вибору: 

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________ ____ 

______        _________ 

 (дата)            (підпис) 

Узгоджено: 

Завідувач кафедри  ____________   __________________  

(шифр кафедри) (підпис) 

Завідувач кафедри  ____________   __________________  

(шифр кафедри) (підпис) 

Завідувач кафедри  ____________   __________________  

(шифр кафедри) (підпис) 

Завідувач кафедри  ____________   __________________  

(шифр кафедри) (підпис) 

 


