


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення забезпечує реалізацію здобувачами вищої освіти 

Чернігівського інституту МАУП (далі – Інститут) права на вибір навчальних 

дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним 

планом, в обсязі, що становить не менш 25 відсотків загальної кількості кредитів 

ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти, відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту» (пункт 15 частини першої статті 62). 

1.2. Це Положення забезпечує умови для формалізації процедури: 

- формування та доведення до відома здобувачів вищої освіти переліку 

навчальних дисциплін вільного вибору; 

- здійснення вибору здобувачами навчальних дисциплін зі сформованого 

переліку; 

- організації подальшого вивчення обраних дисциплін (формування 

мобільних груп); 

- визнання результатів навчання за обраними дисциплінами. 

1.3. Вибір здобувачем навчальних дисциплін створює умови для досягнення 

ним наступних цілей: 

- поглиблення професійних знань у межах обраної освітньої програми та 

здобуття додаткових спеціальних професійних компетентностей, у тому числі 

із здобуттям професійної кваліфікації (якщо це передбачене освітньою програмою); 

- поглиблення своїх знань та здобуття додаткових загальних і загально-  

професійних компетентностей у межах спеціальності або споріднених 

спеціальностей галузі знань; 

- ознайомлення із сучасним рівнем наукових досліджень інших галузей 

знань та розширення результатів навчання за загальними компетентностями. 

 

2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИБОРУ ЗДОБУВАЧЕМ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА РЕГУЛЯТОРНІ ЗАХОДИ 

 

2.1. Інститут несе відповідальність за якість викладання і належне методичне 

забезпечення навчальних дисциплін, які пропонуються здобувачам для реалізації 

ними права вільного вибору. На вибір здобувачам пропонуються лише дисципліни, 

навчальні програми і робочі навчальні програми, яких розроблені у відповідності до 

вимог Закону України «Про вищу освіту» і пройшли в установленому в Інституті 

порядку процедури рецензування та затвердження. 

2.2. Вибіркові навчальні дисципліни – це дисципліни, які вводяться кафедрами 

Інституту з метою задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб здобувачів вищої 

освіти, підвищення їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці, а 

також ефективного використання можливостей Інституту, врахування регіональних 

потреб тощо. 

2.3. У відповідності до сформульованих у п.1.3 цілей здобувану пропонуються 

реалізовувати свій вибір шляхом: 

2.3.1. Вибору із варіативної складової освітньої програми (навчального плану), 

на якій здобувач навчається: 

2.3.1.1. Вибір блоків дисциплін, які включають переважно фахові дисципліни, 

що визначають спеціалізовану підготовку студента в межах обраної освітньої 



програми і спрямований на посилення здатності студента до працевлаштування за 

обраним фахом. Досягнення передбачених дисципліною результатів навчання на 

визначеному рівні вищої освіти є підставою для рішення екзаменаційної комісії про 

присвоєння студенту професійної (додаткової) кваліфікації.  

2.3.1.2. Одночасний вибір зазначеної кількості дисциплін із пакету, який 

включає переважно навчальні (для обраної освітньої програми) дисципліни, що 

дозволяє досягнути поглибленого рівня знань і вмінь з окремих розділів 

майбутнього фаху. Як правило, присвоєння професійної (додаткової) кваліфікації в 

результаті такого вибору не передбачається навіть у межах тієї самої освітньої 

програми. 

2.3.1.3. Вибір однієї дисципліни із переліку кількох дисциплін, що 

пропонується на семестр. 

2.3.2. Вибору із циклу вибіркових дисциплін навчального плану іншої 

освітньої програми того ж рівня вищої освіти. У випадку вибору здобувачем блоку 

(пакету) дисциплін із навчального плану іншої спеціальності (освітньої програми) 

передбачена його основним навчальним планом і програмою професійна 

(додаткова) кваліфікація йому не присвоюється. 

2.3.2.1. Вибору із блоку вибору факультету/інституту або блоку обов’язкових 

дисциплін іншої освітньої програми того ж  рівня вищої освіти. 

2.3.2.2. Вибору із блоку вибіркових дисциплін навчального плану інших 

освітньої програми та рівня вищої освіти. При цьому присвоєння будь-яких 

додаткових кваліфікацій не відбувається. Необхідною умовою є погодження 

директора/ заступника директора /завідувача кафедри, в якому навчається здобувач 

вищої освіти, якщо обрано дисципліну нижчого рівня вищої освіти, або директора/ 

заступника директора /завідувача кафедри, на якому реалізується навчальна 

програма, із якої обрано дисципліну (дисципліни) рівня вищої освіти. 

2.3.2.3. Вибору навчальних дисциплін в іншому ЗВО при реалізації студентом 

права на академічну мобільність. 

2.4. Здобувачеві вищої освіти  може бути відмовлено у реалізації його 

вибору і запропоновано здійснити новий вибір у наступних випадках: 

2.4.1. Якщо кількість здобувачів, які обрали навчальну дисципліну, перевищує 

максимальну чисельність, встановлену Інститутом (кафедрою), гарантом освітньої 

програми. У цьому випадку перевага в першу чергу надається здобувачам, які 

навчаються на тій самій програмі, в Інституті (накафедрі), а в наступну чергу – тим 

здобувачам, які зафіксували свій вибір раніше; 

2.4.2. Якщо кількість здобувачів, які обрали навчальну дисципліну, є меншою 

за встановлені в Інституті мінімуми: 5 осіб – за рівнями бакалавра, 3 особи  – за 

рівнем магістра; 

2.4.3. Ці ж вимоги поширюються на студентів, які скористалися правом 

вибору навчальних дисциплін із інших освітніх програм, якщо відповідні навчальні 

групи на цих програмах не були сформовані на інших підставах; 

2.4.4. Якщо наслідком вибору навчальної дисципліни є перевищення 

встановленого максимуму кількості навчальних дисциплін, які здобувач може 

опановувати одночасно та/або кількості підсумкових (семестрових) форм контролю; 

2.4.5. Якщо наслідком  вибору навчальної дисципліни є академічна 

заборгованість через відсутність необхідного рівня вхідних знань та вмінь. 

Примітка: 



1) обмеження, передбачені підпунктами 2.4.2-2.4.3, не поширюються на ті 

види навчального навантаження здобувача, за якими передбачене виконання лише 

індивідуальних завдань – виробничих практик і курсових робіт/проектів;  

2) обмеження, передбачені підпунктом 2.4.2, не поширюються на ті випадки, 

коли певні дисципліни обрали всі студенти, які навчаються на вказаній програмі. 

2.5. Обрані здобувачем вищої освіти навчальні дисципліни затверджуються 

директором/ заступником директора /завідувачем кафедри Інституту, де навчається 

здобувач, як невід’ємна складова індивідуального навчального плану здобувача. 

Невиконання будь-якої з позицій індивідуального навчального плану є академічною 

заборгованістю. Зміна здобувачем свого вибору після його затвердження можлива 

лише за письмовим дозволом завідувача кафедри/директора Інституту; при цьому 

зміна обраних навчальних дисциплін після початку навчального семестру, в якому 

вони викладаються, не допускається взагалі. 

Примітка: при прийнятті рішення за поданою заявою здобувача щодо зміни 

свого вибору навчальної дисципліни (блоку, пакету дисциплін) завідувач 

кафедри/директор Інституту керується обмеженнями, вказаними в п.2.4, і враховує 

потенційні негативні наслідки такої зміни для забезпечення надання освітньої 

послуги за вибором інших здобувачів. 

2.6. Якщо здобувач вищої освіти у встановлені терміни без поважних причин 

не скористався своїм правом вибору навчальної дисциплін (блоку, пакетів 

дисциплін), відповідні позиції його індивідуального навчального плану 

визначаються за пропозиціями випускової кафедри/групою забезпечення освітнього 

процесу відповідної кафедри/Інституту і затверджуються розпорядженням 

завідувача кафедри/директора Інституту.  

2.7. За результатами реалізації права здобувача вищої освіти на вільний 

вибір до його індивідуального навчального плану мають бути включені види 

навчального навантаження, сукупний (обов’язкової і вибіркової складової разом) 

обсяг яких (у кредитах ЄКТС) дозволяє зарахування виконання річного навчального 

плану (60 кредитів ЄКТС за денною формою навчання) і переведення на наступний 

курс або допуск до підсумкової атестації.  

2.8. Сукупний обсяг обов’язкової і вибіркової складових індивідуального 

навчального плану здобувача вищої освіти, незалежно від шляхів реалізації права на 

вільний вибір дисциплін, повинен відповідати обсягу освітньої програми, за якою 

навчається здобувач. 

2.9. Завідувачі відповідних кафедр/гаранти освітніх програм, що пропонують 

вибіркові дисципліни, забезпечують підготовку навчальних програм та робочих 

навчальних програм з дисциплін, методичних та організаційних матеріалів, 

необхідних для вивчення вибіркових дисциплін.  

2.10. Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить не менше 3 кредитів.  

2.11. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових дисципліни, до 01 

жовтня кожного навчального року роблять список дисциплін, які пропонуються для 

вибору здобувачам на наступний навчальний рік, робочі навчальні програми і 

короткі анотації цих дисциплін.  

2.12. На засіданні кафедри затверджуються блок або перелік дисциплін 

вільного вибору здобувачів за всіма рівнями вищої освіти після погодження з 

заступником директора.  



2.13. Кафедра до 15 листопада ознайомлює здобувачів із затвердженим 

переліком вибіркових дисциплін та інформують здобувачів про особливості 

формування груп для вивчення вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.  

2.14. Вибір дисциплін здобувачами вищої освіти здійснюється шляхом подачі 

письмової заяви на ім’я директора до 30 грудня поточного навчального року.  

2.15. Заява зберігається на випускових кафедрах впродовж усього терміну 

навчання здобувача. 

2.16. На підставі поданих заяв до 15 січня навчально-методичний відділ 

формує подання на розподіл академічних груп за обраними дисциплінами. 

2.17. Навчально-методичний відділ до 01 лютого передає на кафедри для 

врахування розрахунку навчального навантаження на семестр навчального року.  

 

3. ПОРЯДОК ВИБОРУ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

3.1. Терміни проведення процедур вибору здобувачами навчальних 

дисциплін визначаються із необхідності своєчасного (для планування та організації 

освітнього процесу, його методичного і кадрового забезпечення) формування 

контингенту здобувачів у групах. Здобувачі вищої освіти реалізовують своє право 

вибору навчальних дисципліндо 01 лютого навчального року, який передує 

навчальному року, в якому передбачене їх вивчення.  

3.2. Процедура вибору здобувачами навчальних дисциплін включає шість 

етапів. 

3.2.1. Перший етап – ознайомлення здобувачів із порядком, термінами та 

особливостями реєстрації та формування груп для вивчення навчальних дисциплін 

вільного вибору в Інституті, а також із особливостями присвоєння професійних 

кваліфікацій за освітньою програмою, на якій навчається здобувач (відповідальні 

куратор груп, завідувач кафедр). Заходи першого етапу організовуються до 01 

жовтня поточного навчального року. 

3.2.2.  Другий етап – ознайомлення здобувачів із переліками дисциплін за 

вибором, які пропонуються як за освітньою програмою, за якою вони навчаються, 

так і за іншими освітніми програмами. Ознайомлення відбувається  шляхом 

організації зустрічей з представниками кафедр і гарантами освітніх програм, 

представниками деканатів, кураторами груп тощо. Заходи другого етапу 

організовуються до15 листопада поточного навчального року. 

3.2.3. Третій етап – запис здобувачів на вивчення навчальних дисциплін 

(пакетів, блоків тощо) здійснюється до 30 грудня поточного навчального року. 

Зразок заяви поданий в додатку 1. 

3.2.4. Четвертий етап – опрацювання заяв здобувачів вищої освіти, перевірка 

контингенту здобувачів і попереднє формування груп за спеціалізаціями 

(профілями), а також мобільних груп на вивчення вибіркових дисциплін. Заходи 

четвертого етапу організовуються до 15 січня поточного навчального року. 

За результатами етапу здобувачам, вибір яких не може бути задоволений з 

причин, перелічених у пункті 2.4, повідомляється про відмову (із зазначенням 

причини) і пропонується зробити вибір із скоригованого переліку. Тривалість етапу 

не перевищує 5 робочих днів (до 20 січня).  



3.2.5. П’ятий етап – повторний запис студентів на вивчення навчальних 

дисциплін (пакетів, блоків тощо). Тривалість – тиждень. 

3.2.6 Шостий етап – остаточне опрацювання заяв студентів кафедрами/ 

гарантами  освітніх програм, прийняття рішень щодо студентів, які не скористалися 

правом вільного вибору, перевірка контингенту студентів і формування груп на 

спеціалізації (профілі), а також мобільних груп на вивчення вибіркових дисциплін. 

Заходи шостого етапу організовуються до 01 лютого поточного навчального року. 

Копії затверджених списків груп спеціалізацій (профілів) і мобільних груп 

подаються до навчальної частини. 

3.3. Здобувачі вищої освіти мають право обрати вибіркові дисципліни на весь 

період навчання.  

3.4. Здобувачі вищої освіти, зараховані на заочну форму навчання, мають 

право вибору окремих дисциплін з навчального плану при написанні заяви на вступ 

на обрану освітню програму та з переліку – тільки з наступного року навчання.  

3.5. Перелік дисциплін вільного вибору на наступний навчальний рік може 

змінюватись.  

 

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

4.1. Академія може дозволити здобувачам вищої освіти-учасникам програм 

академічної мобільності зараховувати вибіркові дисципліни, які прослухані в 

іншому ЗВО-партнері, але не передбачені навчальним планом відповідної 

спеціальності в Академії (до 20 кредитів).  

4.2. Академія може дозволити перезарахування дисциплін у разі поновлення 

або переведення студента (до 20 кредитів).  

4.3. Перезарахування кредитів проводиться за рахунок фактично вивчених 

дисциплін певного циклу за умови однакової кількості кредитів.  

4.4. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться вченою радою 

Академії, Інституту та затверджуються директором у тому ж порядку, що й саме 

Положення.  

4.5. Внесення суттєвих змін до порядку реалізації права вільного вибору 

здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється лише за згодою 

органів студентського самоврядування Академії, Інституту.  



 

Додаток 1 

 

Директору інституту/ Декану 

факультету ____________________ 

 

 

Студента(-ки) групи_____________ 

(шифр групи) 

_____________________________ 

(ПІБ студента (-ки)) 

 

 

 

Заява 

 

Прошу Вас включити до мого індивідуального навчального плану на 

 

___ -й курс 20___/20 _____ навчального року такі вибіркові дисципліни: 

 

п/п 
Перелік вибіркових дисциплін _____ 

семестру: 

Кількість 

Годин Кредитів 

    

    

    

    

    

    

    

п/п 
Перелік вибіркових дисциплін _____ 

семестру: 

Кількість 

Годин Кредитів 

    

    

    

    

    

 


	Титулка 1
	3. Положення про вільний вибір навч.дисц.(оновлене)

