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ПОЛОЖЕННЯ
про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін розділу
«Вибіркові навчальні дисципліни» навчальних планів освітніх рівнів
бакалавр, магістр

1 Загальні положення

1.1 Положення про формування та процедуру вибору навчальних
дисциплін розділу «Вибіркові навчальні дисципліни» навчальних планів
освітніх рівнів бакалавр, магістр (далі – Положення) розроблено відповідно до
Розділу Х статті 62 пункту 15 Закону України «Про вищу освіту».
1.2 Вивчення студентами вибіркових дисциплін здійснюється відповідно
до «Положення про організацію освітнього процесу у Кременчуцькому
національному університеті імені Михайла Остроградського».
1.3 Дисципліни вільного вибору студентів орієнтовані на задоволення
освітніх і регіональних потреб, додаткову соціально-гуманітарну і професійну
підготовку,

їх

вивчення

сприяє

оволодінню

професійними

та

загальнокультурними вміннями, навичками та компетенціями. Зміст конкретної
вибіркової навчальної дисципліни визначають навчальна програма та робоча
навчальна програма дисципліни.
1.4

Вибір

навчальних

дисциплін

розділу

«Вибіркові

навчальні

дисципліни» навчальних планів освітніх рівнів бакалавр, магістр у межах,
передбачених відповідною освітньо-професійною або освітньо-науковою
програмами (далі ОПП, ОНП відповідно) становить не менш як 25 відсотків
від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої
освіти.
1.5 Здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати
навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за
погодженням з деканом відповідного факультету (директором інституту).
1.6 До розділу «Вибіркові навчальні дисципліни» навчальних планів
освітніх рівнів бакалавр, магістр входять дві складові: професійно орієнтовані
дисципліни та дисципліни вільного вибору студента. Професійно орієнтовані
дисципліни представлені декількома блоками (не менше двох) з визначеними
дисциплінами, з яких студент повинен вибрати один. Дисципліни вільного
вибору студента дають можливість студенту вибрати довільно на зазначену
суму кредитів дисципліни з уніфікованого переліку дисциплін вільного вибору
студентів для всіх спеціальностей певного освітнього рівня.
1.7 Блок професійно орієнтованих дисциплін студент вибирає при
написанні заяви на вступ на спеціальність (спеціалізація, освітня програма). Усі
дисципліни розділу «Вибіркові навчальні дисципліни» складової вільного
вибору студента бакалаври обирають на другому курсі у квітні (дисципліни
вільного вибору викладаються з третього курсу), магістри – на останньому
курсі навчання за попереднім освітнім рівнем вищої освіти (бакалавр або
спеціаліст) у квітні.
1.8 Індивідуальний навчальний план бакалавра (форма № Н-2.02у)
формується на першому курсі у вересні, крім дисциплін розділу «Вибіркові
навчальні дисципліни» складової вільного вибору бакалавра. Дисципліни
розділу «Вибіркові навчальні дисципліни» складової вільного вибору бакалавра
заносять до плану на другому курсі у травні після затвердження груп для

вивчення

цих

дисциплін.

Керує

роботою

студента

щодо

заповнення

індивідуального навчального плану куратор академічної групи.
1.9 Індивідуальний навчальний план магістра (форма № Н-2.02у)
формується на першому курсі у вересні разом з дисциплінами розділу
«Вибіркові навчальні дисципліни». Керує роботою студента щодо заповнення
індивідуального навчального плану куратор академічної групи.
1.10 Перелік дисциплін вільного вибору студентів, який є уніфікованим
для всіх спеціальностей певного освітнього рівня, формується навчальним
відділом за поданням кафедр, схвалюється вченою радою університету.
1.11 Орієнтовний відсотковий розподіл годин навчального плану поданий
у вигляді:
Середній
відсотковий
діапазон

Граничний
відсотковий
діапазон

Обов'язкові дисципліни ( у тому числі
практика, дипломування, атестація)

65 - 75 %

50 - 75 %

Вибіркові дисципліни:

25 - 35 %

25 - 50 %

17,5 - 24,5
% (70 % від
вибіркових
дисциплін)

17,5 - 35 %

7,5 - 10,5 %

7,5 - 15 %

Складові навчального плану

1) професійно орієнтовані

2) вільний вибір студента

(30 % від
вибіркових
дисциплін)

1.12 Дисципліни варіативної складової навчального плану підготовки
бакалавра плануються з третього курсу.

1.13 Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить не менше трьох
кредитів ЄКТС.

2 Формування навчальних дисциплін розділу «Вибіркові навчальні
дисциплін» навчальних планів освітніх рівнів бакалавр, магістр
2.1 Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових дисципліни, до 1
квітня кожного навчального року подають до навчального відділу список
вибіркових дисциплін, які пропонуються для вибору студентам на наступний
навчальний рік, до навчально-методичного відділу – робочі навчальні програми
і короткі анотації цих дисциплін.
2.2 Навчальний відділ формує загальний перелік вибіркових дисциплін
за всіма рівнями вищої освіти та подає його на розгляд вченої ради
університету до 1 червня.
2.3 Вчена рада університету до 1 липня затверджує блоки професійноорієнтованих дисциплін і дисципліни вільного вибору студентів.
2.4 Перелік дисциплін розміщується на сайті факультету (інституту) або
кафедри.
2.5 Деканати спільно з кафедрами з 1 вересня наступного навчального
року ознайомлюють студентів із затвердженим ученою радою університету
переліком вибіркових дисциплін та інформують студентів про особливості
формування груп для вивчення вибіркових дисциплін.

3 Процедура вибору навчальних дисциплін розділу «Вибіркові навчальні
дисципліни» навчальних планів освітніх рівнів бакалавр, магістр
3.1 Вибір дисциплін розділу «Вибіркові навчальні дисципліни» складової
вільного вибору студентами другого та останнього курсів освітнього ступеня

бакалавр здійснюється шляхом подачі письмової заяви (додаток) на ім’я декана
факультету (директора Інституту) до 1 квітня поточного навчального року.
3.2 Вибір дисциплін розділу «Вибіркові навчальні дисципліни» складової
вільного вибору навчального плану магістра здійснюється на попередньому
курсі (останній курс навчання за освітнім рівнем бакалавр) шляхом подачі
письмової заяви на ім’я декана факультету (директора Інституту) до 1 квітня
поточного навчального року.
3.3 Заява зберігається в деканаті протягом усього терміну навчання
студента на освітньому рівні бакалавра та магістра.
3.4 На підставі поданих заяв до 1 травня декан факультету (директор
Інституту) формує подання на розподіл академічних груп за вибраними
дисциплінами та подає до навчального відділу у вигляді розпорядження, у
якому зазначається прізвище студента, група та перелік дисциплін розділу
«Вибіркові навчальні дисципліни» складової вільного вибору.
3.5 Навчальний відділ аналізує кількість поданих заяв на вивчення певної
дисципліни і, якщо ця кількість менше 25 для освітнього рівня бакалавр і 15 для
освітнього рівня магістр, звертається до деканату з проханням переглянути
вибір. Деканат доводить до відома студентів певний блок дисциплін, який не
буде вивчатися. Після цього студент протягом тижня повинен вибрати інший
блок дисциплін, з яких сформувалась (чи сформується) кількісно достатня
група студентів. Якщо вибір здійснюється в межах спеціальності, то мінімальна
кількість студентів у групі становить не менше 90 % від кількості студентів
відповідної академічної групи
3.6 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.
3.7 Студент, який не визначився з переліком вибіркових дисциплін та не
подав заповнену заяву у визначені терміни, буде записаний на вивчення тих
дисциплін, які деканат уважатиме за необхідне для оптимізації кількісного
складу академічних груп.
3.8 Студент в односторонньому порядку не може відмовитись від
вибраного і затвердженого вченою радою університету дисциплін вільного

вибору. Самочинна відмова від вивчення курсу тягне за собою академічну
заборгованість, за що студент може бути відрахований з університету.
3.9 Вибрані дисципліни вносяться до робочих навчальних планів
спеціальностей і визначають навчальне навантаження кафедр і конкретного
викладача, яке розраховується до початку навчального року для навчальних
планів і освітніх програм для здобувачів ступеня бакалавра і магістра.
3.10 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.
3.11 Вчена рада факультету (інституту) може дозволити студентам –
учасникам

програм

академічної

мобільності

зараховувати

вибіркові

дисципліни, які прослухані в іншому університеті-партнері, але не передбачені
навчальним планом відповідної спеціальності в університеті в межах 7,5 - 15
кредитів ЄКТС.
3.12 Вчена рада факультету(Інституту) може дозволити перезарахування
дисциплін вільного вибору у разі поновлення або переведення студента в
межах 7,5 - 15 кредитів ЄКТС.
3.13 Перезарахування кредитів проводиться за рахунок фактично
вивчених дисциплін певного циклу за умови однакової кількості кредитів.
3.14 Зміни та доповнення до даного Положення вносяться та
затверджуються вченою радою університету в тому ж порядку, що й саме
Положення.

Начальник навчального відділу

О.Г. Замарєва

Додаток
до Положення (пункт 3.1.)

Директору /
Декану ___________________
(абревіатура інституту / факультету)

__________________________
(прізвище, ініціали)

студента. гр. _______________
(абревіатура групи)

__________________________
(прізвище, ім’я по батькові)

__________________________

ЗАЯВА
Прошу включити в мій індивідуальний навчальний план такі
дисципліни вільного вибору:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________

__________

__________

(дата)

(підпис)

Узгоджено:
Завідувач кафедри ___________________
(прізвище, ініціали)

Куратор ___________________
(прізвище, ініціали)

____________
(підпис)

________________
(підпис)

