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Введено в дію «26» листопада 2020 року 

Наказ Хортицької національної академії 

 

від 26 листопада 2020 року № 512 

 

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, Закону України 

«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. Дія цього Положення поширюється на здобувачів вищої освіти, які 

вступили на навчання з 2020/2021 навчального року, з метою конкретизації 

процедури формування переліку, вибору та подальшого вивчення студентами 

навчальних дисциплін із циклу вибіркових. 

 

1.3. Вибіркові навчальні дисципліни  це дисципліни, які вводяться 

академією для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних запитів 
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здобувача вищої освіти для потреб суспільства, ефективнішого використання 

можливостей закладу освіти, врахування потреб регіону тощо. 

 

1.4. Для ефективного планування та якісної організації освітнього процесу на 

кожний навчальний рік складається / удосконалюється перелік вибіркових 

навчальних дисциплін та складається індивідуальний навчальний план 

здобувача вищої освіти, що відповідно до освітньої програми та навчального 

плану відповідної спеціальності. 

 

1.5. Освітня програма формується з урахуванням вимог стандартів вищої 

освіти проєктною групою та колективом випускової кафедри із обов’язковим 

залученням стейкхолдерів і здобувачів вищої освіти. Обсяг дисциплін вільного 

вибору складає не менше 25 % загальної кількості кредитів ЄКTС передбачених 

для освітньої програми відповідного рівня вищої освіти. 

 

1.6. Здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні 

дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням 

з деканом відповідного факультету. 

 

1.7. Перелік вибіркових навчальних дисциплін – це перелік дисциплін 

вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти.  

 

1.8. Реалізація вільного вибору дисциплін студентами передбачає вибір 

дисциплін з переліку на відповідний навчальний рік. Вибір навчальних 

дисциплін здобувач вищої освіти здійснює при формуванні індивідуального 

навчального плану на підставі особистої заяви (Додаток А). Індивідуальний 

навчальний план здобувача вищої освіти розробляється на кожен навчальний 

рік і включає всі дисципліни (обов’язкової компоненти) та вибіркові навчальні 

дисципліни, з урахуванням структурно-логічної послідовності вивчення 

дисциплін, що визначають зміст освіти за певною освітньою програмою.  

 

1.9. Вибіркові дисципліни циклу професійної та практичної підготовки 

надають можливість здійснення поглибленої підготовки за освітньою 

програмою, що визначають характер майбутньої діяльності, сприяють 

академічній мобільності студента, формуванню індивідуальної освітньої 

траєкторії та його особистим інтересам. 

 

1.10. Обов’язкова кількість та обсяги кредитів ЄКTС вибіркових навчальних 

дисциплін відображені у навчальному плані підготовки здобувачів вищої 

освіти. Випусковою кафедрою до навчального плану може вноситися перелік 

вибіркових навчальних дисциплін, які здобувач освіти може обрати для 

закріплення професійних компетентностей. Дисципліни вільного вибору 

здобувача вищої освіти представлені у навчальному плані відповідної 

спеціальності переліком дисциплін, що містить як дисципліни відповідної 

освітньої програми, так і дисципліни з інших освітніх програм, що є 
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однаковими за обсягом кредитів та формою контролю. 

 

1.11. Здобувач освіти має можливість вибору:  

1) із вибіркової складової навчального плану освітньої програми, на якій 

студент навчається;  

2) з вибіркової складової навчального плану іншої освітньої програми того 

самого освітнього рівня, що дозволяє здобувачеві вищої освіти з іншої 

спеціальності обравши його, отримати уявлення про інші галузі знань або 

спеціальності;  

3) навчальних дисциплін в іншому закладі вищої освіти для реалізації 

студентом права на академічну мобільність.  

 

2. Організаційно-методичне забезпечення вибору 

навчальних дисциплін 

 

2.1. Зміст конкретної вибіркової навчальної дисципліни визначає її силабус та 

робоча програми навчальної дисципліни. Навчальні дисципліни спрямовані на 

поглиблення й вдосконалення загальних та спеціальних (фахових) 

компетентностей, визначених стандартом вищої освіти та освітньою 

програмою. 

2.2. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін, як правило, становить 3-4 кредити 

ЄКТС з формою семестрового контролю − залік. 

2.3. Обсяг та види аудиторних занять вибіркових навчальних дисциплін 

визначається відповідним навчальним планом. 

2.4. Вибіркова складова освітньої програми першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти становить 1800 год. / 60 кредитів ЄКТС на весь період навчання і 

здійснюється у 5 і 7 семестрах. Вибіркова складова освітньої програми другого 

(магістерського) рівня вищої освіти становить 900 год. / 30 кредитів ЄКТС і 

здійснюється з 2-го семестру навчання. 

 

2.5. Вибіркова навчальна дисципліна запроваджується в академії за умови 

чисельності групи не менш як 10 осіб (крім спеціальностей мистецького 

спрямування).  

 

2.6. За зміст та реалізацію вибіркової навчальної дисципліни в освітньому 

процесі несе відповідальність завідувач кафедри, за якою закріплено 

викладання відповідної навчальної дисципліни. 

 

2.7. До викладання вибіркових навчальних дисциплін можуть бути залучені усі 

кафедри академії за умови наявності відповідного кадрового, навчально-

методичного та інформаційного забезпечення. Дотримання таких вимог є 

свідченням спроможності кафедри якісно надавати освітні послуги та 
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задовольняти потреби здобувачів вищої освіти в контексті формування їх 

індивідуальної освітньої траєкторії навчання за обраними спеціальностями. 

 

2.8. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових навчальних дисциплін, 

до 01 березня кожного навчального року вносять зміни до переліку вибіркових 

навчальних дисциплін. Пропозиції щодо внесення змін до переліку вибіркових 

навчальних дисциплін на кожен наступний навчальний рік розглядаються та 

затверджуються на засіданнях кафедр академії із залученням гаранта освітньої 

програми, стейкхолдерів та здобувачів вищої освіти та.  

 

2.9. Для забезпечення принципу конкуренції при виборі здобувачами вищої 

освіти вибіркових навчальних дисциплін, науково-педагогічним працівникам 

кафедр у вільний від проведення навчальних занять час рекомендується 

проводити презентаційні заходи. 

 

3. Порядок реалізації права вільного вибору здобувачами освіти 

вибіркових навчальних дисциплін 

 

3.1. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових дисципліни до 

01 березня кожного навчального року подають до деканатів список дисциплін, 

які пропонуються для вибору студентам на наступний навчальний рік, робочі 

навчальні програми і короткі анотації цих дисциплін для формування бази 

даних на електронній платформі академії Moodle.  

 

3.2. Вчена рада академії затверджує перелік дисциплін вільного вибору 

студентів за всіма рівнями вищої освіти і надає цей перелік до навчального 

відділу для формування бази даних на електронній платформі академії Moodle. 

 

3.3. Навчальний відділ оприлюднює з 01 квітня на сайті академії перелік 

вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 

 

3.4. Деканати спільно з кафедрами до 01 травня ознайомлюють студентів, які 

починають вивчення вибіркових дисциплін в наступному році, із затвердженим 

вченою радою переліком вибіркових дисциплін та інформують студентів про 

особливості формування груп для вивчення вибіркових дисциплін на наступний 

навчальний рік.  

 

3.5. Вибір дисциплін студентами здійснюється шляхом подачі письмової заяви 

на ім’я декана факультету на електронній платформі академії Moodle до 

15 травня поточного навчального року, за зразком (Додаток А). 

 

3.6. Заява зберігається в деканаті протягом усього терміну навчання студента. 

 

3.7. У разі, якщо для вивчення окремої вибіркової дисципліни не сформувалась 

група з мінімальною кількістю студентів, то декан доводить до відома студентів 
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перелік вибіркових дисциплін, які не будуть вивчатись. Після цього студент 

протягом тижня повинен обрати іншу дисципліну, для вивчення якої 

сформувалась (чи формується) кількісно достатня група студентів. Після чого 

студенти мають право на відпрацювання процедури обрання з особистого 

кабінету на електронній платформі академії Moodle. 

 

3.8. 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.  

 

3.9. Студент, який не визначився з переліком вибіркових дисциплін та не подав 

заповнену заяву у визначені терміни, буде записаний на вивчення тих 

дисциплін, які деканат вважатиме необхідними для оптимізації кількісного 

складу академічних груп.  

 

3.10. Студент в односторонньому порядку не може відмовитись від вибраного і 

затвердженого вченою радою переліку вибіркових дисциплін. Самочинна 

відмова від вивчення курсу тягне за собою академічну заборгованість, за що 

студент може бути відрахований з академії.  

 

3.11. Обрані дисципліни вносяться до робочих навчальних планів 

спеціальностей і визначають навчальне навантаження кафедр і конкретного 

викладача, яке розраховується до початку навчального року. 

 

3.12. Після остаточного формування і погодження груп з вивчення вибіркових 

дисциплін, інформація про вибіркові дисципліни вноситься до індивідуального 

навчального плану студента. З даного моменту вибіркова дисципліна стає для 

студента обов’язковою. 

 

3.13. Індивідуальний навчальний план студента розробляється на навчальний 

рік на підставі робочого навчального плану і включає всі нормативні навчальні 

дисципліни та вибіркові навчальні дисципліни, обрані студентом, з 

обов’язковим дотриманням нормативно встановлених термінів підготовки 

фахівця певного рівня вищої освіти, з урахуванням структурно-логічної 

послідовності вивчення навчальних дисциплін, що визначають зміст освіти за 

певною освітньою програмою, та системи оцінювання (підсумковий контроль 

знань, атестація випускника).  

 

3.14. Деканати до 30 травня передають до навчального відділу перелік обраних 

здобувачами освіти вибіркових дисциплін для врахування розрахунку 

навчального навантаження відповідних кафедр на навчальний рік та 

затвердження Вченою радою академії робочих навчальних планів. 

 

3.15. Навчальний відділ до 30 червня здійснює попередній розрахунок 

навчального навантаження, поданого відповідними кафедрами. 
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4. Процедура перезарахування кредитів 

 

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

перезарахування кредитів вибіркових дисциплін здійснюється деканатом 

факультету за поданням випускової кафедри. 

 

4.2. Перезарахування кредитів здійснюється за рахунок фактично вивчених 

дисциплін певного циклу за умови однакової кількості кредитів. 

 

4.3. Ректорат академії може дозволити студентам-учасникам програм 

академічної мобільності зараховувати вибіркові дисципліни, які прослухані в 

іншому закладі вищої освіти − партнері, але не передбачені навчальним планом 

відповідної спеціальності в академії. 

 

5. Прикінцеві положення 

 

5.1. Це Положення розглядається і схвалюється Вченою радою академії та 

вводиться в дію наказом академії.  

 

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і ухвалюються 

Вченою радою академії за поданням декана факультету, Вченої ради 

факультету та вводяться в дію наказом академії. 

 

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

академії. 
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Додаток А 

Декану факультету 

Комунального закладу вищої освіти 

«Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» Запорізької 

обласної ради 

ПІБ _______________________ 

студента (ки) ____ курсу 

спеціальності 

___________________________  

 

ЗАЯВА 

Прошу включити до індивідуального навчального плану на 

2021/2022 навчальний рік такі вибіркові навчальні дисципліни: 

1. 

2. 

3. 

 

 

Дата            Підпис 

 


