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1 ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
1.1. Положення запроваджено на виконання вимог Закону України «Про вищу
освіту», Закону України «Про освіту», Постанови КМУ від 30 грудня 2015 року
№ 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
закладів освіти», стандарту ISO 9001, стандарту і директив ENQA.
Це положення використовується усіма випусковими кафедрами ОНПУ для всіх
форм навчання у відповідності до вимог процедури з розроблення освітніх
програм СУЯ – ДП – 02-8.1,8.3-2020 (версія 04) та встановлює послідовність дій
під час формування переліку і організації вивчення студентами навчальних
дисциплін вільного вибору у навчальних планах для рівнів вищої освіти: першого
(бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового).
1.2. Положення про організацію вивчення вибіркових дисциплін реалізується
усіма випусковими кафедрами ОНПУ для всіх форм освітнього процесу
підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії, а також при здійсненні
ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітньої програми з
спеціальності, спеціалізації.
1.3. Вимоги цього положення поширюються на всі структурні підрозділи ОНПУ
(кафедри), які провадять освітню діяльність.
1.4. Відповідальним за контроль щодо виконання положення є:
- начальник центру із забезпечення якості вищої освіти;
- начальник навчально-методичного відділу.
1.5. Відповідальними за виконання вимог положення є керівники структурних
підрозділів ОНПУ (кафедр), які провадять освітню діяльність.
1.6. Контроль за дотриманням вимог положення виконується шляхом проведення
планових внутрішніх аудитів та, у разі виявлення невідповідної роботи,
позачергових внутрішніх аудитів.
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2 НОРМАТИВНІ ТА ДОВІДКОВІ ПОСИЛАННЯ
2.1 Закон України «Про вищу освіту». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
2.2

Закон України «Про освіту». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

2.3 Постанова КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1341: Про затвердження
національної рамки кваліфікацій. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011%D0%BF
2.4 Постанова КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187: Про затвердження
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF
2.5 Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2016 р. № 600 (у
редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 01.10.2019 р. № 1254)
«Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів
вищої освіти». http://edu-mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf
2.6 Наказ МОН України № 1151 від 06.11.2015 р. «Про особливості
запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів
України
від
29
квітня
2015
року
№ 266.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15
2.7 Жанна Таланова. «Матеріали Національної команди експертів з
реформування вищої освіти. Розроблення і модернізація освітніх програмна на
основі забезпечення якості у межах проектів Програми ЄС Еразмус+ і
національного
законодавства».
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/ErasmusPlus_QA_Febr2020_Zhanna
Talanova.pdf
2.8

Процедура з розроблення освітніх програм. https://opu.ua/document/2334

2.9 Методичні рекомендації із розрахунку навантаження здобувачів вищої
освіти. https://opu.ua/document/2537
2.10 Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти (затверджено наказом МОНУ від 11 липня
2019 року № 977). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19
2.11 Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо
застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми (затверджені
рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти протокол
від
29
серпня
2019
р.
№
9).
https://naqa.gov.ua/wpcontent/uploads/2019/09/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%96%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%96%cc%88
_%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%96%d0%b2.pdf
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3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ, СКОРОЧЕННЯ
3.1 Терміни та визначення
У цьому документі використовуються терміни та визначення згідно із Законом
України «Про освіту»:
Академічна свобода – самостійність і незалежність учасників освітнього процесу
під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або
інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова, думки і
творчості, поширення знань та інформації, вільного оприлюднення і використання
результатів наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених
законом;
Індивідуальна освітня траєкторія – персональний шлях реалізації особистісного
потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей,
інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі
здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої
діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і
рівня їх складності, методів і засобів навчання. Індивідуальна освітня траєкторія в
закладі освіти може бути реалізована через індивідуальний навчальний план;
Індивідуальна програма розвитку – документ, що забезпечує індивідуалізацію
навчання особи з особливими освітніми потребами, закріплює перелік необхідних
психолого-педагогічних, корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та
розробляється групою фахівців з обов’язковим залученням батьків дитини з
метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання;
Індивідуальний навчальний план – документ, що визначає послідовність,
форму і темп засвоєння здобувачем освіти освітніх компонентів освітньої
програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії та
розробляється закладом освіти у взаємодії із здобувачем освіти за наявності
необхідних для цього ресурсів;
Освітній процес – система науково-методичних і педагогічних заходів,
спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її
компетентностей;
Рівень освіти – завершений етап освіти, що характеризується рівнем
складності освітньої програми, сукупністю компетентностей, які визначені, як
правило, стандартом освіти та відповідають певному рівню Національної рамки
кваліфікацій;
У цьому документі використовуються терміни та визначення згідно із Законом
України «Про вищу освіту»:
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Галузь знань – гармонізована з Міжнародною стандартною класифікацією освіти
широка предметна область освіти і науки, що включає групу споріднених
спеціальностей;
Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) –
система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському
просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та
освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти.
Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої
освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та
обліковується у кредитах ЄКТС;
Здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у закладі вищої освіти на
певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації;
Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли
уповноважена установа встановила, що особа досягла компетентностей
(результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується
відповідним документом про вищу освіту;
Компетентність – здатність особи успішно соціалізуватися, навчатися, провадити
професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації знань, умінь,
навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей;
Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі –
кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження
здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних)
результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин.
Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить,
як правило, 60 кредитів ЄКТС;
Освітня діяльність – діяльність закладів вищої освіти, спрямована на
організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу;
Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча)
програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін,
індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на
досягнення передбачених такою програмою результатів навчання, що дає право
на отримання визначеної освітньої або освітньої та професійної (професійних)
кваліфікації (кваліфікацій);
Професія, для якої запроваджене додаткове регулювання – вид професійної
діяльності, доступ до якого, крім наявності освіти відповідного рівня та
спеціальності, визначається законом або міжнародним договором;
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Результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, погляди,
цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і
виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої
програми (програмні результати навчання) або окремих освітніх компонентів;
Рівні вищої освіти:
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти передбачає набуття здобувачами
вищої освіти здатності до розв’язування складних спеціалізованих задач у певній
галузі професійної діяльності.
Другий (магістерський) рівень вищої освіти передбачає набуття здобувачами
вищої освіти здатності до розв’язування задач дослідницького та/або
інноваційного характеру у певній галузі професійної діяльності.
Третій (освітньо-науковий) рівень передбачає набуття здобувачами вищої освіти
здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або
дослідницько-інноваційної діяльності. Освітньо-науковий рівень вищої освіти
передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших
компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання
комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної
діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також
проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову
новизну, теоретичне та практичне значення.
Спеціалізація – складова спеціальності, що може визначатися закладом вищої
освіти та передбачає одну або декілька профільних спеціалізованих освітніх
програм вищої або післядипломної освіти;
Спеціальність – гармонізована з Міжнародною стандартною класифікацією
освіти предметна область освіти і науки, яка об’єднує споріднені освітні
програми, що передбачають спільні вимоги до компетентностей і результатів
навчання випускників;
Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до освітніх програм вищої освіти,
які є спільними для всіх освітніх програм у межах певного рівня вищої освіти та
спеціальності. Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої
освіти в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки
кваліфікацій і використовуються для визначення та оцінювання якості вищої
освіти та результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти (наукових
установ), результатів навчання за відповідними спеціальностями.
Студентоцентроване навчання - підхід до організації освітнього процесу, що
передбачає:
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- заохочення здобувачів вищої освіти до ролі автономних і відповідальних
суб’єктів освітнього процесу;
- створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та
інтересів здобувачів вищої освіти, зокрема надання можливостей для
формування індивідуальної освітньої траєкторії;
- побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства між
учасниками освітнього процесу;
У цьому документі використовуються терміни та визначення згідно із
Національною рамкою кваліфікацій:
Дескриптори Національної рамки кваліфікацій:
- відповідальність і автономія – здатність особи застосовувати знання та
навички самостійно та відповідально;
- знання – осмислена та засвоєна суб’єктом інформація, що є основою його
усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на
емпіричні (знання фактів та уявлення) і теоретичні (концептуальні,
методологічні);
- комунікація – взаємодія осіб з метою передавання інформації, узгодження
дій, спільної діяльності;
- уміння/навички – здатність застосовувати знання для виконання завдань та
розв’язання проблем. Уміння/навички поділяються на когнітивні (що
включають логічне, інтуїтивне та творче мислення) і практичні (що
включають ручну вправність, застосування практичних способів (методів),
матеріалів, знарядь та інструментів).
Кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки кваліфікацій,
що визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими для
кваліфікацій даного рівня;
Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь, навичок, способів
мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, яка визначає здатність
особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну
діяльність;
Інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який
виражає основні компетентністні характеристики рівня щодо результатів навчання
та/або професійної діяльності.
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Загальні компетентності – універсальні компетентності, що не залежать від
предметної області, але важливі для успішної подальшої професійної та
соціальної діяльності здобувача вищої освіти в різних галузях та для його
особистісного розвитку.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності – компетентності, актуальні для
предметної області та важливі для успішної діяльності за певною спеціальністю.
Інші терміни вживаються у значенні, визначеному Законами України «Про
ліцензування видів господарської діяльності», «Про освіту», «Про вищу освіту».
3.2 Позначення і скорочення
ЗВО – заклад вищої освіти;
НП – навчальний план;
НРК – Національна рамка кваліфікацій;
ОК – освітній компонент;
ОНП – освітньо-наукова програма;
ОНПУ – Одеський національний політехнічний університет;
ОП – освітня програма;
ОПП – освітньо-професійна програма;
СВО – стандарт вищої освіти.
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4 СТАТУС ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ (НАВЧАЛЬНИХ
ДИСЦИПЛІН)
Аналіз законодавчої бази та нормативно-правових актів
4.1 Відповідно до вимог ст. 33 п. 3 [2.1] освітні програми розробляються
закладами освіти та затверджуються відповідно до [2.1] та спеціальних законів.
Освітні програми повинні передбачати освітні компоненти для вільного вибору
здобувачів освіти.
4.2 Відповідно до вимог ст. 62 п. 15 [2.2] особи, які навчаються у закладах вищої
освіти мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених
відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить
не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для
даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають
право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої
освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу.
4.3 Відповідно до змісту критерія 2 «Критеріїв оцінювання якості освітньої
програми» [2.10] структура освітньої програми передбачає можливість для
формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний
вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому
законодавством.
Підкритерій 2.4 критерія 2 [2.11] стосується можливості формування
індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти. Основним
інструментом формування такої траєкторії є вибіркові дисципліни. За Законом
України «Про вищу освіту», здобувач має право обирати дисципліни обсягом не
менше 25% кредитів ЄКТС від загального обсягу ОП (пункт 15 частини першої
статті 62). До числа вибіркових освітніх компонентів можуть включатися також
і практики. В основі системи вибіркових дисциплін має лежати індивідуальний
вибір кожного здобувача вищої освіти.
Це не заперечує права ЗВО запроваджувати обґрунтовані обмеження щодо
мінімальної та максимальної кількості здобувачів, які можуть обрати певну
дисципліну. В окремих випадках вибір дисциплін може відбуватися в межах
існуючої академічної групи – якщо на це існують ті чи інші причини
організаційного або навчального характеру. Ідеальною ситуацією повної
відповідності у межах підкритерію є така, коли здобувач вищої освіти може
обрати будь-яку дисципліну, що запропонована на вибір викладачами / кафедрою /
факультетом / навчально-науковим інститутом у ЗВО, незалежно від
спеціальності чи підрозділу, який забезпечує її викладання (з можливими
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обмеженнями щодо необхідності вивчення дисциплін-передумов та розумними
обмеженнями організаційного характеру), а ЗВО пропонує зручні та зрозумілі
процедури вибору.
Можливість вибору дисциплін з інших ОП (зокрема і тих, спеціальності яких
напряму не пов’язані із спеціальністю здобувача освіти) є важливою як з точки
зору особистісного розвитку здобувача освіти, так і з метою запровадження
міждисциплінарності в освітній процес.
4.4 Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти складається з
обов’язкової та вибіркової частин, кожна частина складається з дисциплін
загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки.
4.5 Перелік обов’язкових навчальних дисциплін визначається освітньопрофесійною або освітньо-науковою програмами підготовки здобувачів вищої
освіти відповідного рівня підготовки у відповідності до переліку компетентностей
та результатів навчання нормативного змісту СВО.
4.6 Вибіркові освітні компоненти (навчальні дисципліни) вводяться до освітніх
програм (професійних, наукових) на виконання вимоги ст. 33 п. 3 [2.1] для
змістового доповнення обов’язкової частини з метою індивідуалізації підготовки
здобувача вищої освіти для реалізації освітніх і кваліфікаційних потреб,
міждисциплінарності для посилення конкурентоспроможності та затребуваності
на ринку праці тощо.
Примітка: Згідно із Законом України “Про вищу освіту” здобувачі мають право
на “вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою
програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25
відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня
вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право
вибирати навчальні дисципліни за іншими рівнями та ОП за погодженням з
керівником відповідного факультету чи підрозділу та такий вибір здобувачем
регламентується 5 % від освітніх програм: від ОПП бакалавра складає 12
кредитів, від ОПП магістра – 4,5 кредити, від ОНП магістра – 6 кредитів.
4.7 Перелік навчальних дисциплін для формування вибіркової частини циклу
загальної підготовки відповідних розділів ОПП і ОНП та НП всіх рівнів
підготовки узгоджується з навчально-методичним відділом ОНПУ на основі
поданої інформації від гарантів освітніх програм / завідувачів кафедр.
Дисципліна вноситься в перелік навчальних дисциплін для формування
загального переліку за факультетами / навчально-науковими інститутами
вибіркової частини циклу загальної підготовки на основі наданих до НМВ
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відомостей щодо методичного забезпечення дисципліни, а
навчального посібника (підручника, монографії), конспекту
програми навчальної дисципліни, методичних вказівок
(семінарських, лабораторних) занять, білетів до модульного
контролів). Перелік видів мінімально необхідного методичного
кожного окремого ОК визначає НМВ.

саме наявності:
лекцій, робочої
до практичних
та підсумкового
забезпечення для

Перелік навчальних дисциплін вибіркової частини циклу загальної підготовки за
факультетами / навчально-науковими інститутами на наступний навчальний рік
затверджується наказом ректора: до 01 березня щорічно – для бакалаврів, до 01
жовтня щорічно – для магістрів.
4.8 Перелік навчальних дисциплін вибіркової частини циклу професійної
підготовки щорічно формуються випусковими кафедрами за поданнями гарантів
освітніх програм / завідувачів кафедр, розглядаються і схвалюються на засіданнях
випускових кафедр до 15 лютого щорічно – для бакалаврів, до 15 вересня щорічно
– для магістрів.
Дисципліна вноситься в перелік навчальних дисциплін для формування
загального переліку за факультетами / навчально-науковими інститутами
вибіркової для частини циклу професійної підготовки на основі наданих до НМВ
відомостей щодо методичного забезпечення дисципліни, а саме наявності:
навчального посібника (підручника, монографії), конспекту лекцій, робочої
програми навчальної дисципліни, методичних вказівок до практичних
(семінарських, лабораторних) занять, білетів до модульного та підсумкового
контролів). Перелік видів мінімально необхідного методичного забезпечення для
кожного окремого ОК визначає НМВ.
Перелік навчальних дисциплін вибіркової частини циклу професійної підготовки
за факультетами / навчально-науковими інститутами на наступний навчальний рік
затверджується наказом ректора: до 01 березня щорічно – для бакалаврів, до 01
жовтня щорічно – для магістрів.
4.9 Серед навчальних дисциплін вибіркової частини – наявність дисциплін за
іншими рівнями та ОП спрямовано на реалізацію принципу індивідуалізації для
формування можливості індивідуальної освітньої траєкторії студента з метою
максимальної реалізації як успішного фахівця у майбутньому на робочому місці.
Дисципліни за іншими рівнями та ОП у порівнянні з дисциплінами циклів
загальної та професійної підготовки мають більшу варіативність змісту та можуть
обиратися здобувачем для комбінації з різних профілів спеціальностей і
спеціалізацій.
4.10 Слід враховувати, що згідно з підкритерієм 2.4 критерія 2 – навчальні плани
мають враховувати вимогу щодо вибірковості дисциплін. На практиці це означає,
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що навчальний план має включати лише обов’язкові дисципліни та передбачати
відповідне планування часу (навчального навантаження) для вибіркових
дисциплін.
Примітка: Навчальний план може містити перелік рекомендованих додаткових
навчальних дисциплін, а також містити вільні позиції для освітніх компонентів
(навчальні дисципліни з інших рівнів та ОП) з плануванням часу (із зазначенням
семестру та кількості кредитів ЄКТС).
Існуючі форми реалізації вибірковості
4.11 Повністю вільний вибір передбачає можливість вибору здобувачами
навчальних дисциплін/практик із запропонованих в рамках навчально-наукового
інституту/факультету/ЗВО. Слід враховувати, що обмеження в рамках освітньої
програми складає лише для дисциплін з інших рівнів та ОП, тобто допускається
певний відсоток вибору навчальних дисциплін із суміжних рівнів ВО у кількості
5 %, в межах передбаченого законодавством обсягу вибіркових освітніх
компонент 25%, від загального обсягу кредитів ОП.
4.12 Модель semi-optional (напів-вибірковий). Вільний вибір дисциплін, але в
межах достатньо широкого набору, тобто поєднання дисциплін за приналежністю.
Наприклад, внесення до НП дисциплін за профілем: соціально-гуманітарний,
поглиблений рівень підготовки із іноземних мов, дисципліни для реалізації тих чи
інших загальних компетентностей.
4.13 Комбінована модель «вибір блоками + вільний вибір». Модель передбачає
підготовку випускника, максимально готового до працевлаштування (мова йде про
підготовку здобувачів за ОП першого (бакалаврського) рівня). Оскільки новий
перелік спеціальностей (2015 року) є достатньо широким, то підготувати фахівця,
готового до реальної роботи за усім спектром можливих професій даної
спеціальності, є достатньо складним, тому доцільним є застосування внутрішньої
профілізації. Вона може бути застосована, наприклад, для ОП інженерної
підготовки, а саме на 3-4 курсах навчання, шляхом формування профілізаційних
блоків з урахуванням певного кредитного обсягу: більш широких на 3 курсі та
більш спеціалізованих на 4-му. При цьому в рамках кожного із блоків доцільно
поєднувати як обов’язкові, в даному блоці, так і напів-вибіркові дисципліни.
Примітка: При застосуванні цієї моделі робочій групі слід враховувати, що
здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни
за іншими рівнями та ОП за погодженням з керівником відповідного факультету
чи підрозділу та що такий вибір здобувачем регламентується 5 % від загального
обсягу освітньої програми.
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4.14 Модель «major-minor». Дана модель підходить для реалізації
міждисциплінарних ОП. Усі 25% кредитного обсягу можуть бути використані для
формування в межах даної ОП «підпрограми за профілізацією», відмінної від
основної спеціальності. В даній моделі здобувач вибирає minor-профіль (блок
дисциплін обсягом 25% усієї ОП). При цьому в рамках блоку можуть бути як
обов’язкові (в даному блоці), так і напів-вибіркові дисципліни.
4.15 Модель «вікно мобільності». Дана модель рекомендується в рамках
Довідника користувача ЄКТС для забезпечення міжнародної кредитної
мобільності в рамках Європейського простору вищої освіти. Мова йде про
виділення певного семестру при підготовці здобувачів за різними рівнями. При
цьому здобувач обирає дисципліни, які є повністю вибірковими або напіввибірковими. При цьому на таких ОП має бути застосовано принцип
модуляризації (або кратний кредитний вибір).
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5 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Для здобувачів 1 – 3 курсів бакалаврської підготовки
5.1 На офіційному сайті ОНПУ для всіх навчально-наукових інститутів та
факультетів до 1 березня поточного року розміщується узгоджена з НМВ
інформація щодо переліку вибіркових дисциплін за курсами навчання та
спеціальностями на наступний навчальний рік. Форма переліку вибіркових
дисциплін наведена в додатку А.
5.2 До 20 березня здобувачі подають до деканатів письмові заяви з вказівкою які
дисципліни в якому з семестрів наступного навчального року вони бажають
вивчати та пріоритетність їх вивчення (додаток Б).
5.3 До 25 березня деканати подають до НМВ зведені відомості щодо вибраних
дисциплін та кількості здобувачів за спеціальностями /освітніми програмами, які
їх обрали. (додаток В).
5.4 Методисти НМВ здійснюють аналіз отриманої від деканатів інформації та
надають необхідні рекомендації деканатам щодо уточнення переліку дисциплін.
5.5 До 5 квітня деканати формують остаточні списки дисциплін та кількість
здобувачів, що їх вивчають.
5.6 До 15 квітня інформація щодо обраних дисциплін заноситься до
індивідуальних навчальних планів здобувачів.
5.7 До 25 квітня інформація щодо вибраних дисциплін доводиться до відома
відповідних кафедр, які ці дисципліни забезпечують.
Для здобувачів 1 курсу магістерської підготовки
5.8 На офіційному сайті ОНПУ для всіх навчально-наукових інститутів та
факультетів до 1 жовтня поточного року розміщується узгоджена з НМВ
інформація щодо переліку вибіркових дисциплін за курсами навчання та
спеціальностями на наступний навчальний семестр.
5.9 До 20 жовтня здобувачі подають до деканатів письмові заяви з вказівкою які
дисципліни вони бажають вивчати та пріоритетність їх вивчення в другому (для
здобувачів які навчаються за ОПП, ОНП) та третьому (для здобувачів які
навчаються за ОНП) семестрах поточного та наступного навчального років
(додаток Б).
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5.10 До 25 жовтня деканати подають до НМВ зведені відомості щодо вибраних
дисциплін та кількості здобувачів за спеціальностями /освітніми програмами, які
їх обрали. (додаток В).
5.11 Методисти НМВ здійснюють аналіз отриманої від деканатів інформації та
надають необхідні рекомендації деканатам щодо уточнення переліку дисциплін.
5.12 До 5 листопада деканати формують остаточні списки дисциплін та кількості
здобувачів, що їх вивчають.
5.13 До 15 листопада інформація щодо обраних дисциплін заноситься до
індивідуальних навчальних планів здобувачів.
5.14 До 25 листопада інформація щодо вибраних дисциплін доводиться до відома
відповідних кафедр, які ці дисципліни забезпечують.
6 ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
6.1 Директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, деканати,
навчально-методичний відділ до 01 березня для здобувачів з бакалаврської
підготовки поточного навчального року, що передує навчальному року, у якому
розпочинається вивчення вибіркових дисциплін на інформаційних стендах
навчально-наукових інститутів і факультетів та на сайті розміщують інформацію
щодо вивчення вибіркових дисциплін в межах освітніх програм / навчальних
планів відповідного освітнього ступеня (порядок обрання дисциплін, терміни та
порядок формування груп для вивчення вибіркових навчальних дисциплін).
6.2 Директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, деканати,
навчально-методичний відділ до 01 жовтня для здобувачів з магістерської
підготовки поточного навчального року, у якому розпочинається вивчення
вибіркових дисциплін на інформаційних стендах навчально-наукових інститутів і
факультетів та на сайті розміщують інформацію щодо вивчення вибіркових
дисциплін в межах освітніх програм / навчальних планів відповідного освітнього
ступеня (порядок обрання дисциплін, терміни та порядок формування груп для
вивчення вибіркових навчальних дисциплін).
6.3 Здобувачі з бакалаврської підготовки 1-3го курсів навчання до 20 березня
поточного навчального року, що передує навчальному року, у якому
розпочинається вивчення вибіркових дисциплін, подають заяви на вивчення
вибіркових навчальних дисциплін у деканати навчально-наукових інститутів,
факультетів.
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6.4 Здобувачі з магістерської підготовки 1го курсу навчання до 20 жовтня
поточного навчального року, у якому розпочинається вивчення вибіркових
дисциплін з другого семестру, подають заяви на вивчення вибіркових навчальних
дисциплін у деканати навчально-наукових інститутів, факультетів.
6.5 Несвоєчасне надання здобувачем заяви на вивчення вибіркових навчальних
дисциплін є грубим порушенням навчальної дисципліни. У такому випадку
деканат навчально-наукового інституту, факультету самостійно прикріплює такого
студента на вивчення вибіркових навчальних дисциплін до сформованої групи, де
є вільні місця.
6.6 Здобувач в односторонньому порядку не може відмовитися від вивчення
вибраної ним і затвердженої належним чином вибіркової дисципліни.
7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1 Формування груп для вивчення окремих вибіркових дисциплін відбувається за
вибором здобувачами у відповідності за вказаними пріоритетами у заявах.
7.2 Календарний план вивчення вибіркових навчальних дисциплін оформлюється
відповідно до зразка (Додаток Г).
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СУЯ – П(ДП – 02-8.1,8.3-2020)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від __.__.20__ р. № ___
Ректор ______________Г.О. Оборський

Перелік
вибіркових навчальних дисциплін за ступенем вищої освіти бакалавра /
магістра
на 20__ - 20__ навчальний рік
Години

Семестровий
контроль

7

Начальник НМВ__________

8

9

О.С. Савєльєва__.__.20__ р.

(підпис)

19

10

11

12

13

самостійні

6

лабораторні

РГР (РР)

4

практичні

Курсові роботи

3

лекції

заліків

2

Всього

екзаменів

1

Кредитів ЄКТС

Назва дисциплін

Загальний обсяг

Шифр

Аудиторні
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ДОДАТОК Б – Заява про закріплення вибіркових навчальних дисциплін
Директору навчально-наукового інституту
(Декану факультету)
ПІБ
студента _______ курсу _______ групи
__________________________________
(форма навчання)
__________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

ЗАЯВА
Прошу дозволити мені в 20__ – 20__ н.р. у відповідності до переліків вибіркових
навчальних дисциплін загальної та професійної підготовки за курсами навчання та
спеціальностями в межах навчально-наукового інституту / факультету «назва» вивчати наступні
вибіркові дисципліни:
№

Назва дисципліни, семестр, у якому планується вивчення, кількість
кредитів
Навчальні дисципліни загальної підготовки

Пріоритет

1
2
3
4
5
…
Навчальні дисципліни професійної підготовки
1
2
3
4
5
…
Дисципліна(ни) з інших рівнів або ОП*
1
2
3
…
Примітка: якщо здобувач вищої освіти обирає вибіркові навчальні дисципліни за іншими рівнями та ОП,
які пропонуються іншими навчально-науковими інститутами чи факультетами, ніж тим де
навчається здобувач, то до заяви надається погодження керівника відповідного підрозділу.

________________________
(дата)

__________________
(підпис)
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ДОДАТОК В – Список студентів, що вивчають вибіркову навчальну дисципліну
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор навчально-наукового інституту
(Декан факультету)
_________________ ПІБ
(підпис)

___._____________.20__ р.
СПИСОК
студентів _______ курсу, ступеня вищої освіти бакалавра (магістра), що вивчають
вибіркову навчальну дисципліну ________________________________________
(назва навчальної дисципліни)

у ____ семестрі 20___ - 20___ навчального року.
№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Код і назва спеціальності

Шифр
академічної групи

Директор (декан) _____________________ _________________ ___ ___20__р.
(назва інституту, факультету)

(ініціали, прізвище)
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ДОДАТОК Г – Календарний план організації вивчення вибіркових навчальних
дисциплін
№
з/п
1

2

3

4

5

6

Робота,
яку
необхідно
Дата
виконати
Розміщення на сайті ОНПУ До 01 березня щорічно
узагальнених
переліків для бакалаврів
вибіркових дисциплін
До 01 жовтня щорічно
для магістрів
Підготовка та розміщення на До 01 березня щорічно
сайті
ОНПУ
в
розділі для бакалаврів
інформаційний пакет вибіркових До 01 жовтня щорічно
дисциплін
інформації
щодо для магістрів
дисциплін,
запропонованих
студентам для вільного вибору
Підготовка та розміщення на До 01 березня щорічно
інформаційних
стендах для бакалаврів
інститутів і факультетів графіку До 01 жовтня щорічно
проведення
презентацій
і для магістрів
консультацій
щодо
вибору
навчальних дисциплін
Записи студентів на вивчення
обраних навчальних дисциплін
та підписання власноруч заяв на
ім’я
Директора
навчальнонаукового інституту / Декана
факультету.
- студенти
1-3го
курсів До 20 березня щорічно
навчання з бакалаврської
підготовки
- студенти 1го курсу навчання До 20 жовтня щорічно
з магістерської підготовки
Формування складу груп з До 25 березня щорічно
вивчення вибіркових дисциплін:
- студенти 1-3го курсів навчання з
бакалаврської підготовки
- студенти 1го курсу навчання з До 25 жовтня щорічно
магістерської підготовки
Затвердження складу груп з До 5 квітня щорічно
вивчення вибіркових дисциплін:
- студенти 1-3го курсів навчання з
бакалаврської підготовки
- студенти 1го курсу навчання з До 5 листопада щорічно
магістерської підготовки
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Виконавець
– Начальник НМВ
–
– Завідувачі
кафедр
/
гаранти
освітніх
– програм
Начальник НМВ
– Директори навчальнонаукових інститутів /
– декани факультетів

Студенти
Студенти
Директори навчальнонаукових інститутів /
декани факультетів
Директори навчальнонаукових інститутів /
декани факультетів
Директори навчальнонаукових інститутів /
декани факультетів,
начальник НМВ
Директори навчальнонаукових інститутів /
декани факультетів,
начальник НМВ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУЯ – П(ДП – 02-8.1,8.3-2020)

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Положення

ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН
№ сторінки (пункт)
№
зміни

зміненого

заміненого

нового

анульованого

1
2
3
4
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Підпис
особи,
яка
внесла
зміну

Дата
внесення
зміни

Дата
введення
зміни

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУЯ – П(ДП – 02-8.1,8.3-2020)

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Положення

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
Проректор з науково-педагогічної
та виховної роботи

С.А. Нестеренко

Проректор з науково-педагогічної
роботи та міжнародних зв’язків

В.С. Шобік

Начальник ЦЗЯВО

Л.М. Перпері

Начальник НМВ

О.С. Савєльєва
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУЯ – П(ДП – 02-8.1,8.3-2020)

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Положення

ЛИСТ РОЗСИЛКИ
Розсилка Положення СУЯ – П(ДП – 02-8.1,8.3-2020) здійснюється у електронному
вигляді:
- директорам навчально-наукових інститутів, деканам факультетів;
- відповідальним з якості навчально-наукових інститутів, факультетів;
- відповідальним з якості випускових та загально-освітніх кафедр;
- начальнику навчально-методичного відділу.
Контроль за розсилкою Положення СУЯ – П(ДП – 02-8.1,8.3-2020) здійснює
фахівець з якості центру із забезпечення якості.
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