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Положення забезпечує реалізацію здобувачами вищої освіти права на 

вільний вибір навчальних дисциплін відповідно до ст. 62 (п.15) Закону України 
«Про вищу освіту» та визначає процедуру формування переліку навчальних 
дисциплін, організацію та оформлення запису здобувачів вищої освіти на 
вивчення вибіркових навчальних дисциплін, передбачених відповідною 
освітньою програмою та навчальним планом підготовки здобувачів вищої 
освіти, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості 
кредитів ЄКТС, передбачених для здобуття відповідного ступеня вищої освіти.  

Положення ґрунтується на засадах студентоцентрованого підходу, що 
гарантує студентам побудову індивідуальної траєкторії навчання з урахуванням 
свого особистісного потенціалу.  

1. Порядок формування переліку вибіркових навчальних дисциплін  

1.1. Перелік вибіркових дисциплін, передбачений освітньою програмою 
укладається робочою групою освітньої програми та складається з двох частин:  

● дисципліни, що формують загальні компетентності  
Здобувачі вищої освіти мають право обирати дисципліни, що формують 

загальні компетентності з переліку, що пропонується кафедрами університету: 
Для рівня бакалавра у обсязі 20 кредитів з розрахунку одна навчальна 
дисципліна у 3, 4, 5, 6, 7 семестрах по 4 кредити. Вибір має становити не менше, 
ніж 1 дисципліна з 3.  

Для рівня магістр у обсязі 4 кредити у 2 семестрі навчання. Вибір має 
становити  1 дисципліна з вибору не менше ніж з 3.  

При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати 
навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за 
погодженням з керівником навчального підрозділу.  

● дисципліни, що формують фахові компетентності.  
При формуванні переліку дисциплін, що формують фахові 

компетентності передбачається:  

Для рівня бакалавра у обсязі 40 кредитів з розрахунку навчальні 
дисципліни у 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах по 4 кредити кожна. Вибір має становити 
не менше ніж 1 дисципліна з 3.  

Для рівня магістр у обсязі 20 кредитів на весь період навчання з 
розрахунку не менше 4 кредити кожна навчальна дисципліна. Вибір має 
становити не менше ніж 1 дисципліна з 3.  

До переліку вибіркових навчальних дисциплін освітньої програми не 
можуть пропонуватись дисципліни з однаковою назвою та змістом, але різні 
за обсягом кредитів, які є в інших освітніх програмах.  
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1.2. Кафедри, які надають пропозиції вибіркових дисциплін для 
формування загальних та фахових компетентностей до 01 листопада кожного 
навчального року, оприлюднюють анотації навчальних дисциплін вільного 
вибору здобувачів вищої освіти на веб-сторінках Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського (далі – Університет), навчальних 
підрозділів, кафедр Університету, інших ресурсах.  

2. Організація та оформлення запису на вивчення навчальних 

дисциплін  

2.1. Вивчення вибіркових дисциплін починається не раніше третього 
навчального семестру - для освітнього рівня - бакалавр. Запис на вибіркові 
дисципліни проводять за вибором здобувачів вищої освіти на добровільній 
основі за результатами презентацій навчальних дисциплін кафедрами в межах 
освітньої програми відповідного рівня вищої освіти.  

2.2. Гаранти освітніх програм, керівники навчальних підрозділів спільно 
з випускними кафедрами до 30 листопада ознайомлюють здобувачів вищої 
освіти з переліком вибіркових дисциплін та порядком, термінами, 
особливостями запису на вивчення вибіркових дисциплін.  

Студенту не рекомендується вибирати із переліку вибіркових дисциплін 
ті предмети, які співпадають з тими, які входять до обов’язкових компонент 
ОПП, за якою він навчається. 

2.3. Здобувачі вищої освіти з 1 по 31 грудня здійснюють вибір з 
запропонованого переліку дисциплін вільного вибору (1 етап відбору).  

2.4. Дисципліни, які за результатами 1 етапу відбору отримали менше 15 
виборів з переліку запропонованих виключаються, а студентам пропонується 
перелік дисциплін, що вийшли до другого етапу відбору (крім дисциплін для 
забезпечення фахових компетентностей). 

2.5. Відповідно до проведеної процедури вибору формуються навчальні 
групи у кількості, як правило, від 25 до 30 студентів (крім вибіркових дисциплін 
блоку фахових компетентностей). Часовий проміжок на проведення кожного 
етапу вибору дисциплін становить до двох тижнів. 

 Процедури обрання вибіркових дисциплін блоку фахових 
компетентностей здійснює гарант освітньої програми шляхом рейтингового 
голосування здобувачів ВО, які навчаються на освітній програмі. 

2.6. Оформлення остаточного вибору дисциплін на наступний 
навчальний рік здійснюється шляхом формування списків навчальних груп для 
вивчення вибіркових дисциплін за результатами процедури вибору.  

2.7. Здобувачі вищої освіти освітнього рівня бакалавр заочної форми 
навчання вибір здійснюють під час весняної заліково-екзаменаційної сесії.  

2.8. Навчально-науковий центр організації освітнього та виховного 
процесу за сформованими списками навчальних груп для вивчення вибіркових 
дисциплін готує проєкт наказу. Учасники освітнього процесу з 10 по 20 лютого  
ознайомлюються з проєктом наказу, розміщеним на корпоративних ресурсах 
Університету.    
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2.9. У випадку, якщо здобувач вищої освіти без поважних причин не 
визначився з переліком вибіркових дисциплін та не взяв участь у процедурі 
вибору у визначені терміни, гарант освітньої програми здійснює запис такого 
здобувача вищої освіти до певної академічної групи самостійно з 
повідомленням на корпоративну електронну адресу здобувача вищої освіти. 
Здобувач вищої освіти, який з поважної причини (хвороба, академічна 
мобільність тощо), не записався на вибіркові дисципліни, має право зробити 
такий запис протягом першого робочого тижня після того, як він з'явився на 
навчання.  

2.10. У випадку поновлення, переведення здобувача вищої освіти, 
допуску до занять після завершення академічної відпустки або зарахування для 
здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі молодшого спеціаліста за 
скороченим терміном навчання можливе перезарахування вибіркових дисциплін 
за рахунок фактично вивчених дисциплін із циклу вільного вибору. У разі 
неможливості перезарахування вибіркових дисциплін, студенти долучаються до 
сформованих навчальних груп за власним вибором. 

2.11. Інформацію про кількість груп та чисельність студентів, які 
записалися на певні вибіркові дисципліни, деканати використовують для 
формування робочих навчальних планів, заявок для розрахунку педагогічного 
навантаження кафедрами.  

2.12. Після остаточного формування і погодження навчальних груп з 
вивчення вибіркових дисциплін, інформація про вибіркові дисципліни 
заноситься до індивідуального навчального плану студента. З цього моменту 
вибіркова дисципліна стає для студента обов’язковою.  

2.13. Здобувач вищої освіти в односторонньому порядку не може 
відмовитись від вивчення дисципліни, вибраної ним і внесеної до 
індивідуального навчального плану. Самочинна відмова від вивчення курсу 
спричиняє за собою академічну заборгованість.  

2.14. Здобувачі освітнього ступеня магістр денної та заочної форм 
навчання здійснюють запис на вивчення навчальних дисциплін вільного вибору  
протягом першого місяця навчання (для денної форми навчання).  

 

 


