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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Положення розроблено з метою визначення процедури формування переліку та
організації вивчення студентами навчальних дисциплін вільного вибору навчальних планів
для ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр».
Положення розроблено відповідно до закону України «Про вищу освіту»,
рекомендацій щодо реалізації наказу Міністерства освіти науки України від 26 січня 2015
року № 47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік»,
Положення про організацію освітнього процесу у Вінницькому державному педагогічному
університеті імені Михайла Коцюбинського, затвердженого наказом від 28 травня 2015 року
№

91

од,

та

Положення

трансферно-накопичувальної

системи

про
у

використання
Вінницькому

Європейської
державному

кредитної

педагогічному

університету імені Михайла Коцюбинського, затвердженого наказом від 28 травня 2015 року
№ 92 од.
2. СТАТУС ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
2.1.

Навчальний план підготовки фахівців за певним ступенем вищої освіти складається

з трьох циклів:
1. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки.
2. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової підготовки.
3. Дисципліни професійної та практичної підготовки.
2.2.

Кожен з трьох циклів навчального плану підготовки фахівця містить нормативні і

вибіркові навчальні дисципліни. Перелік нормативних навчальних дисциплін
визначається Галузевим стандартом вищої освіти (освітньо-професійною (освітньонауковою) програмою підготовки фахівця).
2.3.

Вибіркові навчальні дисципліни вводяться на основі чинних нормативних

документів у галузі вищої освіти для змістового доповнення нормативних частин циклів
з метою диференціації, індивідуалізації підготовки студента, для реалізації освітніх і
кваліфікаційних потреб, посилення конкурентоспроможності та затребуваності на
ринку праці тощо.
2.4.

Перелік вибіркових навчальних дисциплін соціально-гуманітарної підготовки

формується навчально-методичним відділом моніторингу й аналізу якості освіти на
основі пропозицій відповідних кафедр, розглядається і схвалюється на засіданнях
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навчально-методичних комісій відповідних інститутів (факультетів), Вченої ради
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
( далі Педуніверситету) та затверджується наказом.
2.5.

Переліки вибіркових навчальних дисциплін фундаментальної, природничо-наукової

підготовки, професійної та практичної підготовки щорічно формуються випусковими
кафедрами, розглядаються і схвалюються на засіданнях навчально-методичних комісій
інститутів (факультетів), Вченої ради Педуніверситету та затверджуються наказом.
Серед вибіркових навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки може
встановлюватися перелік професійно-орієнтованих дисциплін на вибір для отримання
певної додаткової спеціальності чи спеціалізації.
2.6.

Обсяг вибіркової навчальної дисципліни повинен становити не менше 3-х кредитів

ЄКТС. Загальний обсяг вибіркових дисциплін повинен складати не менше 25% від
загального обсягу кредитів ЄКТС.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
3.1.

Кафедри, за якими закріплено викладання вибіркових навчальних дисциплін до 15

лютого навчального року, що передує навчальному року, у якому розпочинається
вивчення вибіркових навчальних дисциплін, формують переліки цих дисциплін,
розробляють навчальні і робочі навчальні програми, визначають склад викладачів для
їхнього забезпечення.
3.2.

Узагальнена інформація про запропоновані студентам для вільного вибору

навчальні

дисципліни

соціально-гуманітарної

підготовки

подається

навчально-методичним відділом моніторингу й аналізу якості освіти на розгляд Вченої
ради Педуніверситету і до 1 квітня навчального року, що передує навчальному року, у
якому розпочинається вивчення зазначених навчальних дисциплін, розміщується на
офіційному

веб-сайті

Педуніверситету

(додаток

А).

Кафедри

забезпечують

оприлюднення на офіційному веб-сайті Педуніверситету навчальних та робочих
навчальних програм дисциплін, запропонованих студентам для вільного вибору.
3.3.

Узагальнена дирекціями інститутів (деканатами факультетів) інформація про

запропоновані студентам для вільного вибору навчальні дисципліни фундаментальної,
природничо-наукової підготовки, професійної та практичної підготовки після схвалення
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на засіданні навчально-методичної комісії подається на засідання Вченої ради
Педуніверситету.
До 1 квітня навчального року, що передує навчальному року, у якому
розпочинається вивчення зазначених дисциплін, передається для розміщення на
офіційному

веб-сайті

Педуніверситету

(додаток

Б).

Кафедри

забезпечують

оприлюднення на офіційному веб-сайті Педуніверситету навчальних та робочих
навчальних програм дисциплін, запропонованих студентам для вільного вибору.
3.4.

Кафедри за організаційного сприяння навчально-методичного відділу моніторингу й

аналізу якості освіти, дирекцій інститутів (деканатів факультетів) забезпечують
методичну підтримку та супровід процесу вільного вибору студентами вибіркових
навчальних дисциплін шляхом їхнього попереднього ознайомлення з навчальними та
робочими навчальними програмами, проведення презентацій, консультацій із
запропонованих для вільного вибору навчальних дисциплін.
3.5.

Студенти 1-3-го курсів до 15 травня навчального року, що передує навчальному

року, у якому розпочинається вивчення вибіркових дисциплін, ознайомлюються з
переліками запропонованих дисциплін на основі інформації, розміщеної на офіційному
веб-сайті

Педуніверситету,

інформаційних

стендах

інститутів

(факультетів),

презентацій, консультацій, організованих відповідними кафедрами.
3.6.

Вступники ознайомлюються з переліками запропонованих вибіркових навчальних

дисциплін, навчальними та робочими навчальними програмами цих дисциплін за
інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті Педуніверситету, на інформаційних
стендах інститутів (факультетів), до 30 серпня.
3.7.

Записи студентів на вивчення обраних навчальних дисциплін здійснюються на
підставі

власноруч написаних заяв (додаток В) на ім’я першого проректора з

науково-педагогічної роботи у такі терміни:
- студенти 1-3-го курсів до 01 червня навчального року, що передує навчальному
року, у якому розпочинається вивчення вибіркових дисциплін;
- студенти, яких зараховано на навчання з 1 вересня, - до 02 вересня поточного
навчального року.
3.8. Заяви на вивчення вибіркових навчальних дисциплін соціально-гуманітарної
підготовки, фундаментальної, природничо-наукової підготовки, професійної та
практичної підготовки студенти подають у дирекцію (деканат).
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Заяви зберігаються у навчальній картці студента протягом

усього терміну

навчання студента.
Декани-директори інститутів, декани факультетів до 01 червня навчального року,

3.9.

що передує навчальному року, у якому розпочинається вивчення вибіркових
навчальних

дисциплін

циклу соціально - гуманітарної

підготовки,

подають у

навчально-методичний відділ моніторингу й аналізу якості освіти перелік навчальних
дисциплін та списки студентів для формування складу груп.
3.10.

На підставі заяв студентів щодо вибору навчальних дисциплін протягом тижня з

моменту їх отримання формується склад

груп (додаток Г, Ґ ) і подається на

затвердження першому проректору з науково-педагогічної роботи. Склад груп із
навчальних

дисциплін

соціально-гуманітарної

підготовки

формує

навчально-методичний відділ моніторингу й аналізу якості освіти; фундаментальної,
природничо-наукової підготовки, професійної та практичної підготовки – дирекції
(деканати).
3.11.

Після затвердження складу груп для вивчення дисциплін вільного вибору студентів

циклів соціально-гуманітарної підготовки, фундаментальної, природничо-наукової
підготовки, професійної та практичної підготовки, інформація про обрані дисципліни
заноситься до індивідуального навчального плану студента і змінам не підлягає.
3.12.

Кафедри, за якими закріплено викладання обраних студентами дисциплін вільного

вибору, до початку навчальних семестрів, у яких заплановане вивчення студентами
вибіркових дисциплін, розробляють їхнє повне навчально-методичне забезпечення у
вигляді навчального контенту* та розміщують його на офіційному веб-сайті
Педуніверситету.

*До складу навчального контенту входять: конспект або розширений план лекцій, плани
практичних(семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт, завдання для
самостійної роботи студентів; питання, задачі, завдання або кейси для поточного та
підсумкового контролю; комплексні контрольні роботи (на веб-сайті не розміщуються).
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3.13.

У разі поновлення, переведення, допуску до занять студента після завершення

академічної відпустки перезарахування вибіркових дисциплін соціально-гуманітарної
підготовки

здійснюється

за

рахунок

фактично

вивчених

дисциплін

соціально-гуманітарної підготовки у попередньому періоді навчання.
4. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВИБОРУ СТУДЕНТАМИ ВИБІРКОВИХ
НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
4.1.

Дирекції

інститутів,

деканати

факультетів,

навчально-методичний

відділ

моніторингу й аналізу якості освіти до 01 квітня навчального року, що передує
навчальному року, у якому розпочинається вивчення вибіркових дисциплін, на
офіційному веб-сайті Педуніверситету, інформаційних стендах інститутів і факультетів
розміщують інформацію про процедуру запису на вивчення вибіркових дисциплін в
межах навчальних планів відповідного освітнього ступеня (порядок, терміни,
особливості запису та порядок формування груп для вивчення навчальних дисциплін
вільного вибору).
4.2.

Студенти 1-3-го курсів з 01 квітня до 01 червня до 02 вересня навчального року, що

передує навчальному року, у якому розпочинається вивчення вибіркових дисциплін,
вступники до 02 вересня поточного року подають заяви на вивчення навчальних
дисциплін вільного вибору у дирекції інститутів (деканати факультетів).
4.3.

Після затвердження персонального складу груп для вивчення дисциплін вільного

вибору студент вносить вибрану дисципліну до робочого навчального плану.
4.4.

Несвоєчасне надання студентом заяви на вивчення вибіркових дисциплін є грубим

порушенням навчальної дисципліни. У такому випадку дирекція інституту/деканат
факультету самостійно прикріплює такого студента на вивчення вибіркових навчальних
дисциплін до сформованої групи.
4.5.

Студент в односторонньому порядку не може відмовитися від вивчення вибраної

ним і затвердженої належним чином вибіркової дисципліни. Самочинна відмова від
вивчення вибраної і затвердженої навчальної дисципліни вважається академічною
неуспішністю.
4.6.

У разі отримання оцінки «неприйнятно» за результатами семестрового контролю з

вибіркової навчальної дисципліни студент зобов’язаний повторно вивчити вибіркову
навчальну дисципліну в наступному навчальному періоді.
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У разі отримання оцінки «незадовільно» за результатами першого перескладання
студент може повторно вивчити вибіркову навчальну дисципліну в наступному
навчальному періоді.
Для повторного вивчення

студент може обрати для вивчення іншу вибіркову

дисципліну відповідного циклу, яка пропонується у навчальному плані як альтернатива.
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1.

Навчальні групи для вивчення вибіркової навчальної дисципліни формуються за
умови, якщо одну дисципліну вибрали не менше 25 студентів (за винятком дисциплін
вільного вибору за спеціалізаціями, додатковими спеціальностями та якщо контингент
студентів за основною спеціальністю менший 25 осіб).

5.2.

У випадку, якщо для вивчення окремої вибіркової дисципліни не записалася
мінімально необхідна кількість студентів, дирекція/деканат, навчально-методичний
відділ моніторингу й аналізу якості освіти доводить до відома студентів перелік
дисциплін, які не будуть вивчатися. Після цього студент у п’ятиденний термін
повинен обрати іншу дисципліну, де вже є/або може сформуватися кількісно достатня
група студентів.

5.3.

План-календар організації вивчення вибіркових навчальних дисциплін (додаткових
спеціальностей, спеціалізацій) (додаток Д).

Начальник навчально-методичного відділу
моніторингу й аналізу якості освіти

ГОНТАР Т.Ф.
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Додаток А

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Вінницького державного
педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського
«______»____________20____ р.№___

Перелік
навчальних дисциплін вільного вибору студентів циклу соціально-гуманітарної підготовки* за
ступенем вищої освіти бакалавра (магістра) на ______ навчальний рік

ЛЗ

ПЗ

ІНД.

1.2. Вибіркові навчальні дисципліни

1.2.1. Дисципліни соціально-гуманітарні підготовки

Начальник НМВМАЯО

___________
(дата)

__________
(підпис)

______________
(ініціали, прізвище)

Склад викладачів

ЛК

Кафедра

Всього

аудиторних

Самостійної роботи

Кількість годин
Кількість кредитів ЄКТС

Залік

Назва навчальної
дисципліни

Екзамен

Шифр
за ОПП

Форма
семестрового
контролю

Додаток Б

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Вінницького державного
педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського
«____» _____ 20____ р. № _____

Перелік
навчальних дисциплін вільного вибору студентів циклу фундаментальної, природничонаукової підготовки (професійної та практичної підготовки) за ступенем вищої освіти

ЛК

ЛЗ

ПЗ

ІНД.

Кафедра

Самостійна
роботи

аудиторних

1.2. Вибіркові навчальні дисципліни

1.2.2. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової підготовки

1.2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки

Декан-директор (декан) ____________
(підпис)

__________
(дата)

________________________
(ініціали, прізвище)

Склад викладачів

Кількість годин

Всього

Залік

Назва навчальної
дисципліни

Екзамен

Шифр
за ОПП

Форма
семестрового
контролю

Кількість кредитів ЄКТС

бакалавра (магістра) спеціальності _______________________ на _______ навчальний рік

Додаток В

Першому проректорові з
науково-педагогічної роботи
Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського
доц. Гусєву С.О.
студента _______ курсу _______ групи
ступеня вищої освіти_______________
(бакалавр, магістр)

___________________________________
(код і назва спеціальності)
_______________________________________________________
(форма навчання)

(прізвище, ім.’я, по батькові)

ЗАЯВА
Прошу зарахувати мене до складу групи студентів, що вивчатимуть
дисципліну вільного вибору циклу соціально-гумантітарної підготовки*
________________________________________________________________, яка
(назва дисципліни)

вивчається у _____ семестрі ___________ навчального року.

___________
(дата)

____________
(підпис)

* фундаментальної, природничо-наукової підготовки чи професійної та практичної підготовки

Додаток Г

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор з науково-педагогічної
роботи
____________ ________________
(підпис)

(ініціали,прізвище)

«______» ___________20_____року

СПИСОК
студентів _______ курсу, навчальної групи ____________ ступеня вищої освіти бакалавра
(шифр групи)

(магістра), що вивчають вибіркову навчальну дисципліну циклу соціально-гуманітарної
підготовки ______________________________________________________________________
(назва навчальної дисципліни)

у ____________ семестрі ___________ навчального року

№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Начальник НМВМАЯО

___________
(дата)

____________
(підпис)

Код і назва спеціальності

Шифр академічної
групи

________________________
(ініціали, прізвище)

Додаток Ґ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор з науково-педагогічної
роботи
____________ ________________
(підпис)

(ініціали,прізвище)

«______» ___________20_____року

СПИСОК
студентів _______ курсу, навчальної групи ____________ ступеня вищої освіти бакалавра
( шифр групи)

(магістра),

що

вивчають

вибіркову

навчальну

дисципліну

циклу

фундаментальної,

природничо-наукової підготовки (професійної та практичної підготовки)______________________
___________________________________ у _______________ семестрі________________________
(назва навчальної дисципліни)

навчального року

№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Декан-директор (декан) ____________
(підпис)

__________
(дата)

Код і назва спеціальності

Шифр академічної
групи

________________________
(ініціали, прізвище)

Додаток Д

План-календар
організації вивчення вибіркових навчальних дисциплін (додаткових
спеціальностей, спеціалізацій)

№
з/п
1
1.

Робота, яку необхідно виконати

Дата

Виконавець

2

3

4

Розміщення на веб-сайті Педуніверситету узагальнених
переліків вибіркових дисциплін:
-соціально-гуманітарної підготовки

До 01 квітня
щорічно

Начальник
НМВМАЯО

- фундаментальної, природничо-наукової; професійної та
практичної підготовки.

До 01 квітня
щорічно

Декани-директори
інститутів/декани
факультетів

2.

Оприлюднення на веб-сайті Педуніверситету навчальних та
робочих навчальних програм дисциплін, запропонованих
студентам для вільного вибору.

До 01 квітня
щорічно

Завідувачі кафедр

3.

Підготовка та розміщення на веб-сайті Педуніверситету
графіку проведення презентацій і консультацій щодо вибору
навчальних дисциплін:
До 01 квітня
щорічно

Начальник
НМВМАЯО

-соціально-гуманітарної підготовки
- фундаментальної, природничо-наукової; професійної та
практичної підготовки.

4.

Записи студентів на вивчення обраних навчальних дисциплін
та написання власноручних заяв на ім’я першого проректора з
науково-педагогічної роботи:
- студенти 1-3-го курсів

5.

Декани-директори
інститутів/декани
факультетів

До 1 червня
щорічно

- студенти , яких зараховано на навчання з 1-го вересня

До 02 вересня
щорічно

Формування складу груп з вивчення вибіркових дисциплін:

До 10 червня
щорічно

- студенти 1-3- го курсів

Декани-директори
інститутів/декани
факультетів
Декани-директори
інститутів/декани
факультетів
Декани-директори
інститутів/декани
факультетів;
начальник
НМВМАЯО

- студенти , яких зараховано на навчання з 1-го вересня

1
6.

2

До 7 вересня
щорічно

3

Затвердження складу груп з вивчення вибіркових дисциплін:
- студенти 1-3-го курсів

До 15 червня
щорічно

- студенти , яких зараховано навчання з 1-го вересня

До 10 вересня
щорічно

Декани-директори
інститутів/декани
факультетів;
начальник
НМВМАЯО

4
Декани-директори
інститутів/декани
факультетів;
начальник
НМВМАЯО
Декани-директори
інститутів/декани
факультетів;
начальник
НМВМАЯО

