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ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Положення про реалізацію дисциплін за вибором розроблено відповідно 

до вимог Закону України про вищу освіту та рекомендацій Міністерства освіти 

та науки України. Це Положення визначає порядок включення дисциплін по 

вибору студентів в індивідуальний навчальний план (далі - ІНП) і порядок 

організації навчального процесу в ДВНЗ «ПДТУ» з підготовки за 

спеціальностями в частині, що стосується дисциплін за вибором, тобто порядок 

включення дисциплін за вибором в ІНП, а також порядок реалізації студентами 

права на участь в формуванні своєї програми навчання. 

1.2 Дисципліни за вибором студентів (далі - дисципліни за вибором) є одним 

з компонентів варіативної частини освітньої програми (ОП). Викладання 

дисциплін за вибором - один із засобів індивідуалізації навчання, розвитку 

ініціативи і самостійності студентів що навчаються. У число дисциплін за 

вибором включаються курси, які поглиблюють і розширюють основу ОП - її 

базову частину і вузівський компонент варіативної частини. Дисципліни за 

вибором покликані розвивати компетенції, що формуються в процесі викладання 

дисциплін інших компонентів ОП, поглиблювати знання, вміння і навички. 

Пропозиції про включення дисциплін за вибором в ОП вносяться кафедрами і 

затверджуються проректором з навчальної роботи. Перелік дисциплін за 

вибором не може бути безальтернативним. Кожна окрема дисципліна цього 

переліку повинна бути доступна для вибору того, хто навчається.  

1.3 Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти включають до 

індивідуального навчального плану, їх вибір студент здійснює з урахуванням 

власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової діяльності. Процедура 



забезпечення студентом вибору навчальних дисциплін у межах відповідної 

освітньої програми та робочого навчального плану в обсязі, що становить не 

менш як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для цього рівня 

вищої освіти, здійснюється: 

 під час вибору здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін за 

блоками, який реалізується при написанні заяви про вступ на спеціальність 

(спеціалізацію); 

 за безпосереднім вибором окремих дисциплін, із переліку вибіркових 

дисциплін у тому числі з інших рівнів вищої освіти та спеціальностей. 

1.4 Вибрані студентами дисципліни за вибором включаються в його освітню 

програму та ІНП і є після цього для нього є обов'язковими, тобто підлягають 

освоєнню в загальному порядку, встановленому в університеті. 

1.5 Кількість дисциплін за вибором студентів за певної спеціальністю 

підготовки на семестр і навчальний рік визначається нормативною кількістю 

залікових одиниць та іншими рекомендаціями щодо розробки навчальних планів. 

1.6 Студенти університету, повинні бути ознайомлені з вмістом цього 

Положення протягом першого семестру. Це Положення повинно знаходитися в 

постійному відкритому доступі для студентів та слухачів університету. 

 

2. Включення в ОП дисциплін за вибором 

2.1 Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці навчального 

плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання. 

2.2 Реалізація програми окремої дисципліни за вибором відбувається як 

правило в рамках одного навчального року або семестру відповідно до 

навчального плану. 

2.3 Кожна дисципліна за вибором, запланована кафедрою, повинна бути 

забезпечена навчально-методичною документацією. 

 

3. Процедура здійснення вибору дисциплін 

3.1 Вибір дисциплін на наступний навчальний рік проводиться за особистою 

заявою студента в другому семестрі поточного року. 



3.2 Деканати факультетів до 1 квітня поточного навчального року доводять 

до відома студентів перелік навчальних дисциплін за вільним вибором на 

наступний навчальний рік. Інформація про дисципліни за вибором (анотації 

дисциплін) розміщується: 

• в друкованому вигляді - на кафедрах, відповідальних за реалізацію 

відповідних дисциплін; 

• в електронному вигляді - на сайті ДВНЗ «ПДТУ». 

3.3 Студенти обирають за бажанням дисципліни і включають їх до проекту 

індивідуального навчального плану. Особиста заява студента узгоджується з 

деканами до 15 квітня. 

3.4 Деканати узагальнюють інформацію про вибір студентами дисциплін за 

спеціальностями з урахуванням забезпечення нормативної чисельності в 

академічних групах і до 1 травня надають дані до навчального відділу для 

розрахунку обсягів навчального навантаження кафедр на наступний навчальний 

рік. 

3.5 Після остаточного формування академічних груп з вивчення вибіркових 

дисциплін коригуються індивідуальні навчальні плани студентів. З даного 

моменту вибіркова дисципліна стає для студента обов’язковою для вивчання. 

3.6 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. 

3.7 Будь-які подальші зміни вибору дисципліни з ініціативи здобувача вищої 

освіти допускаються у виняткових випадках при наявності поважних причин 

шляхом подання заяви на ім'я декана факультету до 15 вересня поточного 

навчального року, якщо здобувач не розпочав вивчення цієї вибіркової 

дисципліни. 

 


