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1. Загальні положення
Це Положення визначає процедуру формування переліку та
організації

подальшого

вивчення

здобувачем

вищої

освіти

вибіркових навчальних дисциплін.
Положення розроблено відповідно до Закону України «Про
вищу освіту»,

«Положення про організацію освітнього процесу у

Центральноукраїнському національному технічному університеті»
затвердженого Вченою радою ЦНТУ від 30.10.2017р. зі змінами та
доповненнями.
Вибіркові
програмами,

навчальні

дисципліни

затвердженими

вченою

визначаються
радою

освітніми

університету

(за

поданням випускових кафедр) залежно від специфіки фахової
підготовки та вводить їх у навчальний план для реалізації освітніх і
кваліфікаційних потреб здобувача вищої освіти, для посилення його
конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці тощо.
Вибір навчальних дисциплін здобувачем вищої освіти здійснюється
у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та
навчальним планом, і в обсязі, що становить не менше як 25 % від
загального

обсягу

кредитів

ЄКТС,

програми

підготовки,

передбаченої для освітнього рівня.
2. Порядок реалізації права вибору здобувачами вищої освіти
вибіркових навчальних дисциплін
Випускові кафедри, які відповідають за виконання освітніх
програм, оприлюднюють силабуси вибіркових навчальних дисциплін
на своїх веб-сайтах.
Деканат факультету ознайомлює здобувачів вищої освіти із
порядком обрання вибіркових навчальних дисциплін, термінами та

особливостями запису й формування груп.
Організаційну роботу та збір заяв для вивчення вибіркових
дисциплін на кафедрі проводить науково-педагогічний працівник,
призначений рішенням відповідної кафедри.
Запис

на

вивчення

вибіркових

навчальних

дисциплін

здобувачами вищої освіти проводиться у наступні терміни:
- здобувачі вищої освіти рівня «бакалавр», ознайомившись з
переліком та змістом вибіркових дисциплін, відповідно до 15 квітня
та 15 жовтня кожного навчального року подають до деканату заяви −
побажання щодо включення до їх індивідуальних навчальних планів
на наступний семестр вибраних ними дисциплін навчального плану;
- здобувачі вищої освіти рівнів «магістр» та «доктор філософії» на
перший семестр навчання обирають вибіркові дисципліни

до кінця

першого тижня початку теоретичного навчання. Обрання вибіркових
дисциплін,

передбачених на вивчення в

наступних семестрах,

здійснюється аналогічно процедурі за освітнім рівнем «бакалавр».
Зразок заяви здобувача вищої освіти на вивчення вибіркових
навчальних дисциплін наведено у Додатку 1.
В період формування груп на вивчення вибіркових дисциплін
здобувачі вищої освіти мають право корегувати перелік вибіркових
навчальних дисциплін, змінюючи їх через подання відповідної заяви на
кафедру. У цьому випадку має бути відмітка кафедри про анулювання
попередньої заяви.
Після завершення запису відповідальний науково-педагогічний
працівник кафедри узагальнює подані заяви та формує подання
декану факультету списків здобувачів вищої освіти, які обрали
вибіркові навчальні дисципліни кафедри, вказуючи при цьому назву
дисципліни, семестр викладання, кількість кредитів ЄКТС.
Перелік вибіркових навчальних дисциплін згідно з поданими
заявами і сформованими групами підписують завідувач відповідної

кафедри та декан факультету.
Несвоєчасне

подання

здобувачем

вищої

освіти

заяви

на

вивчення вибіркових навчальних дисциплін є порушенням навчальної
дисципліни. Здобувачі вищої освіти, які не скористались своїм правом
вибору

навчальних

дисциплін,

автоматично

зараховуються

на

вивчення тих дисциплін, які потрібні для оптимізації навчальних груп.
Заяви здобувачів вищої освіти, перелік сформованих випусковою
кафедрою груп зберігають на кафедрах протягом всього періоду
навчання здобувача вищої освіти.
Групи з вивчення певних вибіркових дисциплін формуються за
умови, якщо

дисципліну вибрали для вивчення не менше 5

здобувачів вищої освіти за рівнями освіти «бакалавр», «магістр».
Обмеження в кількості здобувачів вищої освіти за третім освітньонауковим рівнем «доктор філософії» − відсутні. У випадку, якщо для
вивчення окремої вибіркової навчальної дисципліни записались
менше від необхідної кількості здобувачів вищої освіти, відповідна
кафедра інформує їх про перелік дисциплін, що не будуть
викладатися. Після цього здобувач вищої освіти повинен обрати іншу
дисципліну, де вже є або може сформуватися кількісно достатня
група.
Деканати відповідно до 1 листопада та 1 травня,

згідно з

поданими заявами, включають вибрані здобувачами вищої освіти
навчальні пакети дисципліни до індивідуальних навчальних планів
здобувачів

вищої

інформацію

до

освіти

кафедр,

(ІНПЗВО)
що

та

здійснюють

доводять
викладання

відповідну
обраних

здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін.
Після закінчення періоду формування груп вивчення вибіркових
дисциплін, здобувач вищої освіти в односторонньому порядку не може
відмовитись від вивчення вибраної ним дисципліни. Самочинна
відмова від вивчення курсу тягне за собою невиконання навчального

плану. Як виняток, зміни до індивідуального навчального плану за
заявою здобувача вищої освіти можуть вноситись не пізніше 1-го
тижня навчання поточного семестру, і затверджуються деканом
факультету.

Для

внесення

змін

до

ІНПЗВО

та

встановлення

індивідуального графіку освітнього процесу здобувач вищої освіти
подає заяву з комплектом підтверджуючих документів на ім’я першого
проректора із зазначенням відповідної підстави.
У випадку поновлення, переведення здобувача вищої освіти,
допуску до занять після завершення академічної відпустки або
зарахування для здобуття рівня освіти «бакалавра» на базі молодшого
спеціаліста

за

перезараховування

скороченим
вибіркових

терміном
дисциплін

навчання
за

рахунок

можливе
фактично

вивчених раніше здобувачем вищої освіти дисциплін із циклу
вибіркових навчальних дисциплін.

Додаток 1
Декану факультету
____________________
____________________
здобувача вищої освіти
___курсу, _______групи
____________________
Заява
Прошу зарахувати мене до складу групи здобувачів вищої освіти,
які

вивчатимуть

у

__________________семестрі

20__-20__н.р.

вибіркову дисципліну__________________________________________
___________________________________________________________»

«__»____________20___р.
(дата)

_______________
(підпис)

