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1. Загальні положення

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на 
вибір навчальних дисциплін у Буковинському університеті (далі -  
Положення) забезпечує реалізацію здобувачами вищої освіти Буковинського 
університету далі - Університет) права на вільний вибір навчальних 
дисциплін, передбаченого Законом України «Про вищу освіту» (п. 15 ч. 
першої ст. 62).

1.1. Положення забезпечує умови для унормування процедур:
- формування та доведення до відома здобувачів вищої освіти переліку 

навчальних дисциплін вільного вибору;
- здійснення вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін із 

сформованого переліку;
- організації вивчення обраних навчальних дисциплін (формування 

навчальних груп);
- визнання результатів навчання за обраними дисциплінами.
1.2. Дія Положення поширюється на здобувачів вищої освіти 

Університету денної і заочної форм навчання усіх рівнів вищої освіти на всі 
навчальні структурні підрозділи Університету (факультети, коледж, 
кафедри).

1.3. Вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в обсязі, що 
складає не менш як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, створює умови 
для досягнення ним наступних цілей:

Це створює умови для досягнення здобувачем освіти наступних цілей:
- ознайомлення з сучасним рівнем наукових досліджень у відповідній 

галузі знань та розширення чи поглиблення знань в рамках загальних 
компетентностей;

- поглиблення професійної підготовки в межах обраної спеціальності та 
освітньої програми, здобуття додаткових чи розширення існуючих 
результатів навчання в рамках загально-професійних чи фахових 
компетентностей;

- більш повне задоволення освітніх і кваліфікаційних запитів для 
потреб суспільства та для розширення й поглиблення підготовки за обраною 
індивідуальною траєкторією навчання.

1.4. Освітня програма з будь-якої спеціальності містить нормативну 
складову та варіативну, що формується випусковою кафедрою.

Навчальні дисципліни за вибором -  це дисципліни, які вводяться 
закладом вищої освіти для більш повного задоволення освітніх і 
кваліфікаційних вимог особи для потреб суспільства, ефективнішого 
використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних 
особливостей тощо. Вибіркові навчальні дисципліни професійної та 
практичної підготовки надають можливість здійснення поглибленої 
підготовки за спеціальностями та визначають характер майбутньої 
діяльності; сприяють академічній мобільності здобувана вищої освіти та його 
особистим інтересам, дозволяють здійснювати впровадження спеціалізацій у



межах базової спеціальності з метою формування компетентності здобувана 
відповідно до вимог ринку праці.

1.5. При виборі дисциплін здобувай вищої освіти має забезпечити 
виконання встановленого річного обсягу навчальних кредитів -  60 кредитів 
на навчальний рік. Проте, за бажанням, здобувач, який успішно засвоює 
обов’язкову навчальну програму, може збільшити встановлене навчальне 
навантаження за рахунок вибору додаткових дисциплін або дисциплін, що 
мають більший обсяг кредитів, але не більше 20 кредитів.

1.6 Вибіркові навчальні дисципліни, обрані здобувачем, мають бути 
узгоджені з дотриманням нормативно встановлених термінів підготовки 
фахівця певного рівня вищої освіти, з урахуванням структурно-логічної 
послідовності вивчення навчальних дисциплін, що визначають зміст освіти за 
певною спеціальністю, та системи оцінювання (підсумковий контроль знань, 
випускна атестація).

1.7 Вибіркові дисципліни представлені в навчальному плані 
відповідної спеціальності переліком навчальних дисциплін, що вивчаються в 
конкретному семестрі з певним обсягом кредитів та формою контролю.

Здобувані вищої освіти мають право обирати вибіркові дисципліни на 
весь період навчання.

Здобувач вищої освіти має право обрати навчальні дисципліни із 
запропонованого переліку, або будь-які інші дисципліни із навчального 
плану іншої спеціальності, які відповідають необхідному обсягу кредитів та 
викладаються у відповідному - осінньому або весняному - семестрі. Якщо 
здобувач обирає дисципліну з іншого навчального плану, він зобов’язаний 
виконувати всі види робіт, передбачені робочою програмою дисципліни, та 
скласти відповідний підсумковий контроль, в тому числі екзамен, не 
зважаючи на кількість екзаменів, які передбачені навчальним планом його 
спеціальності в даному семестрі. Здобувач вищої освіти не може обирати 
дисципліни з інших навчальних планів, якщо наслідком його вибору 
передбачувано є формування академічної заборгованості через відсутність 
необхідного рівня знань та вмінь.

1.8. Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить, як правило, З 
кредити ЄКТС. Формою підсумкового контролю вибіркових дисциплін є 
залік. Дисципліни, що пропонуються у вибірковому блоці не рекомендується 
передбачати курсові роботи.

2. Навчально-методичне забезпечення вибіркових навчальних
* дисциплін

2.1 Викладання вибіркових дисциплін можуть здійснювати всі кафедри 
університету за умови наявності відповідного кадрового, наукового, 
навчально-методичного та інформаційного забезпечення, що є свідченням 
спроможності кафедри оперативно задовольнити потреби здобувачів вищої 
освіти для створення індивідуальної освітньої траєкторії навчання за 
обраними спеціальностями.



2.2. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових дисциплін 
кожного навчального року готують список дисциплін, які пропонуються для 
вибору здобувачів вищої освіти, робочі навчальні програми та анотації 
навчальних дисциплін разом з протоколами рішення кафедр.

2.3. Перелік дисциплін вільного вибору на наступний навчальний рік 
може змінюватись.

2.4. Затверджені переліки вибіркових дисциплін розміщуються для 
ознайомлення здобувачів вищої освіти на офіційному сайті Буковинського 
університету на інформаційних стендах кафедр, деканатів із зазначенням 
короткого опису змісту дисциплін, обсягу в кредитах ЄКТС та семестру 
викладання.

3. Порядок формування вибіркової складової індивідуального 
навчального плану здобувана вищої освіти

3.1. Для формування контингенту здобувачів вищої освіти для 
вивчення вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік кафедри 
ознайомлюють здобувачів з переліком вибіркових дисциплін, викладання 
яких вони забезпечують, та їхніми анотаціями, сприяють здобувачам вищої 
освіти в одержанні в повному обсязі інформації про вибіркову дисципліну. 
Для отримання більш детальної інформації здобувані вищої освіти мають 
право ознайомитись з навчальними та робочими навчальними програмами 
дисциплін.

3.2. Кафедри здійснюють попередній запис здобувачів вищої освіти на 
вивчення дисциплін вільного вибору та професійно-орієнтованих вибіркових 
дисциплін у терміни:

-  до 15 квітня поточного навчального року - для здобувачів ступеня 
бакалавра (на наступний навчальний рік);

-  до 1 вересня поточного навчального року - для здобувачів ступеня 
«магістр»;

3.3. Після погодження дисциплін з кафедрами здобувані вищої освіти 
подають декану заяви про обрані ними дисципліни (додаток 1).

3.4. Заяви здобувачів вищої освіти щодо вибіркових дисциплін, 
зберігаються на факультеті впродовж усього терміну навчання.

3.5. Якщо здобувач із поважної причини не зміг записатися вчасно, він, 
надавши відповідні документи, звертається до декана із заявою для запису на 
вивчення обраних ним дисциплін. Здобувач, який знехтував своїм правом 
вибору, буде записаний на вивчення тих дисциплін, які вважаються базовими 
для його спеціальності, або з міркувань оптимізації навчальних груп і 
потоків.

3.6. Здобувач в односторонньому порядку не може відмовитись від 
вивчення запланованої дисципліни. Самочинна відмова від запланованої 
дисципліни тягне за собою академічну заборгованість.



3.7. З об’єктивних причин здобувач вищої освіти може внести зміни до 
заявленої ним варіативної складової на наступний навчальний рік, подавши 
до факультету відповідну заяву на ім’я декана факультету.

Заява може подаватись до початку навчального року за умови, що 
здобувач не розпочав опанування вибіркової навчальної дисципліни. Якщо 
вивчення навчальної дисципліни розраховано на декілька семестрів, то 
вносити зміни, що стосується вибіркової дисципліни, вивчення якої 
розпочато, неможливо.

3.8. На підставі поданих заяв до 01 червня декан факультету формує 
подання на розподіл академічних груп за обраними дисциплінами, а 
навчальний відділ готує відповідний наказ про закріплення студентів за 
вибірковими дисциплінами.

3.9. Якщо для вивчення окремої вибіркової дисципліни не 
сформувалася мінімальна кількість студентів (15 осіб -  для дисциплін 
професійно-практичної підготовки та не менше 23 осіб -  для дисциплін 
циклу загальної підготовки), то декан факультету доводить до відома 
студентів перелік дисциплін, які не будуть вивчатись. Після цього студент 
протягом тижня повинен обрати інші дисципліни, з яких сформувалася (чи 
сформується) кількісно достатня група студентів.

3.10. Обрані дисципліни вносяться до робочих навчальних планів 
спеціальностей і визначають навчальне навантаження конкретного 
викладача, яке розраховується до початку навчального року.

3.11. Розклад занять формується з урахуванням необхідності 
забезпечення права здобувачів на вивчення дисциплін вільного вибору в час, 
що не співпадає з розкладом занять здобувана за спеціальністю.

4. Прикінцеві положення
4.1. При переведенні або поновленні студентам у т.ч. учасникам 

програм академічної мобільності може бути дозволено - зараховувати 
вибіркові дисципліни, які прослухані в іншому університеті-партнері, але не 
передбачені навчальним планом відповідної спеціальності в університеті.

4.2. Перезарахування кредитів проводиться за рахунок фактично 
вивчених дисциплін певного циклу за умови виконання ними функції 
споріднених компетентностей.

4.3. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться та 
затверджуються Вченою радою університету у тому ж порядку, що й саме 
Положення.



Додаток 1

ЗРАЗОК заяви здобувана вищої освіти на включення 

до індивідуального плану дисциплін вільного вибору

Декану факультету _________________

здобувана вищої освіти курсу______ ,

(року навчання),групи_________

(прізвище, ініціали)_____________________

ЗАЯВА

Прошу включити в мій індивідуальний навчальний план

на 20__/2 0  навчальний рік наступні навчальні дисципліни вільного

вибору:

1._______________________________________________________________________________

2.________________________________________________________
3 ._______________________________________________________________________________

4 ._____________________________________________________________

5. ____________________

(дата) (підпис)


