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ПОЛОЖЕННЯ 

про вибіркові дисципліни в комунальному закладі вищої освіти 

«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»  

Запорізької обласної ради  

 

Положення про вибіркові дисципліни в комунальному закладі вищої освіти 

«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької 

обласної ради» (далі – Положення) є складовою нормативно-організаційної 

документації комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (далі – академія), 

призначене для здобувачів вищої освіти, навчального відділу, деканатів 

факультетів та кафедр академії.  

Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», інших чинних нормативно-правових актів та 

Статуту академії з метою забезпечення прав здобувачів вищої освіти на вибір 

навчальних дисциплін. 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення містить порядок щодо здійснення здобувачами вищої 

освіти академії права вибору навчальних дисциплін. 

 

1.2. Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти у 

межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим 

навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної 

кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. 

 

1.3. Здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні 

дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням 
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з деканом відповідного факультету. 

 

1.4. Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти або вибіркові 

навчальні дисципліни  це дисципліни, які вводяться академією для більш 

повного задоволення освітніх і кваліфікаційних запитів особи для потреб 

суспільства, ефективнішого використання можливостей закладу освіти, 

врахування регіональних потреб тощо. 

 

1.5. Перелік добірних навчальних дисциплін – це перелік дисциплін вільного 

вибору студентів для певного рівня вищої освіти.  

 

1.6. Нормативний зміст освітньої програми певного рівня вищої освіти з 

будь-якої спеціальності визначається стандартом вищої освіти, а варіативний – 

випусковою кафедрою. 

 

1.7. Вибір навчальних дисциплін за вибором з нормативної та варіативної 

частини освітньої програми здобувач вищої освіти здійснює при формуванні 

індивідуального навчального плану на підставі особистої заяви. 

 

1.8. Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки надають 

можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями та 

спеціалізаціям, 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.  

 

2. Організаційно-методичне забезпечення права здобувачів вищої освіти на 

вибір навчальних дисциплін з переліку  

 

2.1. Обсяг дисципліни вільного вибору циклів загальної і професійної 

підготовки – за вибором випускової кафедри. 

 

2.2. Форма контролю дисципліни за вибором: для дисциплін циклу загальної і 

професійної підготовки – згідно з робочим навчальним планом. 

 

2.3. Вивчення дисциплін за вибором для здобувачів першого (бакалаврський) 

та другого (магістерський) рівня вищої освіти розпочинається згідно з 

робочими навчальними планами.  

 

2.4. Для здобувачів ступеня бакалавра вибіркова компонента освітньо-

професійної програми становить 1800 год. / 60 кредитів. 

Вибір дисциплін кожним студентом в сумі має бути 1800 год. / 60 кредитів на 

весь період навчання. 

 

2.5. Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  ступінь 
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магістра  вибіркова компонента освітньо-професійної програми становить 900 

год. / 30 кредитів і спрямована на поглиблення фахової підготовки магістрів. 

 

2.6. Вибіркова навчальна дисципліна запроваджується в академії за умови 

чисельності групи не менш як 10 осіб (крім спеціальностей мистецького 

спрямування).  

 

3. Навчально-методичне забезпечення вибіркових навчальних дисциплін 

 

3.1. Викладання вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки 

здійснюються відповідними кафедрами академії і формуються у Перелік 

добірних навчальних дисциплін, який є уніфікованим для всіх спеціальностей 

певного рівня вищої освіти (далі – Перелік 1). 

 

3.2. Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки розробляються 

кожною кафедрою окремо, оформлюються у Перелік добірних навчальних 

дисциплін професійної підготовки (далі – Перелік 2). 

 

3.3. У Переліку 1 та Переліку 2 мають бути зазначені: короткий опис мети та 

змісту дисципліни; спеціальність та кафедра, що викладатиме дисципліну. 

 

3.4. Рекомендовані для вивчення у наступному навчальному році вибіркові 

дисципліни формуються кафедрами у Перелік 1 та Перелік 2 до 25 травня 

поточного року, які розглядаються і затверджуються Вченою радою академії. 

 

3.5. До початку навчального року Перелік 1 та Перелік 2 оприлюднюються на 

офіційному веб-сайті академії.  

 

4. Порядок обрання вибіркових дисциплін здобувачами вищої освіти 

 

4.1. Для формування контингенту студентів для вивчення вибіркових 

дисциплін на наступний навчальний рік декани факультетів організовують 

процедуру ознайомлення здобувачів вищої освіти із затвердженими Вченою 

радою академії Переліком 1 та Переліком 2, організовують процедуру вибору 

ними вибіркових навчальних дисциплін протягом 10 днів після оприлюднення 

Переліку 1 та Переліку 2 на офіційному веб-сайті академії (для здобувачів 

ступенів бакалавр та магістр). 

 

4.2. Визначення здобувачами вищої освіти у письмовій заяві свого вибору 

щодо вивчення конкретних дисциплін є підставою для формування ними 

індивідуального навчального плану на наступний навчальний рік. 

 

4.3. На підставі заяв здобувачів вищої освіти декан факультету готує подання 

щодо створення академічних груп для вивчення вибіркових дисциплін на 

наступний навчальний рік. За поданням декану факультету видається наказ 
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ректора. 

 

4.4. Студент, який знехтував своїм правом вибору, буде записаний на вивчення 

тих дисциплін, які деканат вважатиме потрібними для оптимізації навчальних 

груп. 

 

4.5. Обрані студентами дисципліни визначають навчальне навантаження 

кафедр.  

 

4.6. Розклад занять з вивчення вибіркових дисциплін формується деканатами 

факультетів. 

 

4.7. З метою забезпечення мобільності для вивчення вибіркових дисциплін 

може бути відведено один день на тиждень. 

 

5. Процедура перезарахування кредитів 

 

5.1. У разі поновлення, переведення або зарахування на старші курси студента 

перезарахування вибіркових дисциплін здійснюється деканом факультету за 

поданням випускової кафедри. 

 

5.2. Перезарахування кредитів здійснюється за рахунок фактично вивчених 

дисциплін певного циклу за умови однакової кількості кредитів. 

 

6. Прикінцеві положення 

 

6.1. Це Положення розглядається і схвалюється Вченою радою академії та 

вводиться в дію наказом ректора академії.  

 

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і ухвалюються 

Вченою радою академії за поданням декана факультету, Вченої ради 

факультету та вводяться в дію наказом ректора академії. 

 

6.3. Це Положення набуває чинності з дня введення його в дію наказом ректора 

академії. 

 

 

 

 


	1. Загальні положення
	3. Навчально-методичне забезпечення вибіркових навчальних дисциплін
	5. Процедура перезарахування кредитів

