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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 та IWA-2:2007, стандарту і директив 

ENQA. 

Це положення використовується усіма випусковими кафедрами ОНПУ для всіх 

форм навчання у відповідності до вимог процедури СУЯ – ДП – 02-8.1,8.3-2017 

та встановлює послідовність дій під час формування переліку і організації 

вивчення студентами навчальних дисциплін вільного вибору у навчальних 

планах для ступенів вищої освіти першого (бакалаврського), другого 

(магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів. 

1.2. Положення про організацію вивчення вибіркових дисциплін реалізується 

усіма випусковими кафедрами ОНПУ для всіх форм навчального процесу 

підготовки бакалаврів, магістрів та аспірантів, а також при здійсненні 

ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітньої програми з 

спеціальності або спеціалізації. 

1.3. Вимоги цього положення поширюються на всі структурні підрозділи ОНПУ 

(кафедри), які провадять освітню діяльність. 

1.4. Відповідальним за підтримування 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». 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2.2.  Постанова КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1341: Про затвердження 

національної рамки кваліфікацій. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-

п 

2.3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 січня 2015 р. № 47 «Про 

особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік». 

2.4. Лист МОН України від 13.03.2015 № 1/9-126 «Щодо особливостей 

організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 

навчальному році». 

2.5. Постанова КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187: Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти. 

2.6. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт.: В.М. 

Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. 

В.Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с. 

2.7. 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. 

2.8. Таланова Ж.В. Підходи до розроблення галузевих рамок кваліфікацій в 

Європейському просторі вищої освіти. 

http://212.111.196.8:8081/dlc/24_25102013/talanova.pdf 

2.9. Ю. М. Рашкевич «Матеріали Національної команди експертів з 

реформування вищої освіти, проекту ЄС «НЕО в Україні». 

http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-

ekspertiv-here/materiali-here.html 

2.10. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти. 

Схвалено сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти 

і науки України протокол від 29.03.2016 № 3. 

http://mon.gov.ua/content/Діяльність/Реформа%20освіти/07-metod-

rekomendacziyi.doc 

2.11. Закон України «Про освіту». http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 

2.12. Процедура з розроблення освітніх програм. ДП 02-8.1,8.3-2017. Версія 03. 

Одеса – 2017. 
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3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ, СКОРОЧЕННЯ 

3.1 Терміни 

У цьому документі використовуються терміни та визначення згідно із Законом 

України «Про вищу освіту». 

Вибіркові навчальні дисципліни – дисципліни, які вводяться вищим 

навчальним закладом для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних 

запитів особи з метою задоволення потреб суспільства, ефективного 

використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних потреб 

тощо.  

Освітня діяльність у сфері вищої освіти – діяльність вищих навчальних 

закладів і наукових установ, що провадиться з метою підготовки здобувачів 

вищої освіти на певних рівнях вищої освіти за певними спеціальностями. 

Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає групу 

споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка. 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система – 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. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності – компетентності, що 

залежать від предметної області, та є важливими для успішної професійної 

діяльності за певною спеціальністю.  

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 вищих навчальних закладів, що провадиться з 

метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення 

інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб. 

Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – система 

освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, 
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що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх 

вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а 

також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен 

оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

Спеціалізація – є складовою спеціальності та передбачає профільну 

спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму підготовки 

здобувачів вищої освіти. Спеціалізація визначається вищим навчальним 

закладом окрім спеціальностей за якими встановлено «Перелік спеціалізацій 

підготовки здобувачів вищої освіти» затверджених наказом МОН України. 

Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна 

підготовка. 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає сьомому 

кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття 

особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для 

успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю. 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає вісьмому 

кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття 

особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за 

обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології 

наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для 

ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня 

професійної діяльності. 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає дев’ятому 

кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і 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. 

Інші терміни вживаються у значенні, визначеному Законами України “Про 

ліцензування видів господарської діяльності”, “Про освіту”, “Про вищу освіту”. 
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3.2 Позначення і скорочення 

ОНПУ – Одеський національний політехнічний університет; 

ЄКТС – Європейська кредитно-трансферна система; 

СВО – стандарт вищої освіти; 

ОПП – освітньо-професійна програма; 

ОНП – освітньо-наукова програма; 

НП – навчальний план; 

НМВ – навчально-методичний відділ. 

4 СТАТУС ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

4.1. Навчальний план підготовки фахівців за певним ступенем вищої освіти 

складається з обов’язкової та вибіркової частин, кожна частина складається з 

двох циклів: дисципліни загальної підготовки, дисципліни професійної 

підготовки. 

4.2. Перелік обов’язкових навчальних дисциплін визначається освітньо-

професійною або освітньо-науковою програмами підготовки здобувачів вищої 

освіти відповідного рівня підготовки у відповідності до переліку 

компетентностей та результатів навчання нормативного змісту СВО. 

4.3. Вибіркові навчальні дисципліни* вводяться до освітніх програм (ОНП, 

ОПП) та навчальних планів (НП) на основі чинних нормативних документів у 

галузі вищої освіти для змістового доповнення нормативних частин циклів з 

метою індивідуалізації підготовки студента, для реалізації освітніх і 

кваліфікаційних потреб, посилення конкурентоспроможності та затребуваності 

на ринку праці тощо. 

*Примітка: Згідно із Законом України “Про вищу освіту” студенти мають право на “вибір навчальних дисциплін 

у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим 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. Вільний вибір студента регламентується 5 % від освітніх програм: від ОПП бакалавра складає 12 

кредитів, від ОПП магістра – 4,5 кредита, від ОНП магістра – 6 кредитів. Вибіркові дисципліни можуть 

формуватися у блоки, тоді студент вибирає блок дисциплін, після чого усі дисципліни блоку стають 

обов'язковими для вивчення. Рекомендується використовувати механізм вибору як у блочній формі, так і 

механізм повністю вільного вибору дисциплін з циклів загальної та професійної підготовки та циклу дисциплін 

вільного вибору для формування індивідуальної освітньої траєкторії.  

4.4. 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 

подань голів проектних груп та затверджується наказом ректора. 
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Дисципліна вноситься в перелік навчальних дисциплін для формування 

вибіркової частини циклу загальної підготовки на основі наданих до НМВ 

відомостей щодо методичного забезпечення дисципліни, а саме наявності: 

навчального посібника (підручника, монографії), конспекту лекцій, РНПД, 

методичних вказівок до практичних (семінарських, лабораторних) занять, 

білетів до модульного та підсумкового контролю). 

Перелік дисциплін вибіркової частини циклу загальної підготовки НП на 

наступний навчальний рік затверджується наказом ректора не пізніше початку 

вступної кампанії. 

4.5. Перелік навчальних дисциплін вибіркової частини циклу професійної 

підготовки щорічно формуються випусковими кафедрами за поданнями голів 

проектних груп, розглядаються і схвалюються на засіданнях випускових 

кафедр, навчально-методичних комісій інститутів (факультетів) та 

затверджуються наказом ректора не пізніше початку вступної кампанії. 

4.6. Серед навчальних дисциплін вибіркової частини – цикл дисциплін вільного 

вибору спрямований на реалізацію принципу індивідуалізації для формування 

можливості індивідуальної освітньої траєкторії студента з метою максимальної 

професійної реалізації. Дисципліни вільного вибору у порівнянні з 

дисциплінами циклів загальної та професійної підготовки мають більшу 

варіативність змісту та можуть формуватися як комбінація різних профілів 

спеціальностей і спеціалізацій. 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

СТУДЕНТАМИ 

Для студентів 2 – 3 курсів. 

5.1. На офіційному сайті ОНПУ (за інститутами та факультетами) до 1 

листопада поточного року розміщується узгоджена з НМВ інформація щодо 

переліку вибіркових дисциплін за курсами та спеціальностями на наступний 

навчальний рік. Форма представлення інформації про дисципліну наведена в 

додатку А.  

5.2. До 1 грудня студенти 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).  
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5.3. До 15 грудня деканати подають до НМВ зведені відомості щодо вибраних 

дисциплін та кількості студентів за спеціальностями, 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 30 березня деканати формують остаточні списки дисциплін та груп 

студентів, що їх вивчають. 

5.6. До 15 квітня інформація щодо вибраних дисциплін заноситься до 

індивідуальних навчальних планів студентів. 

5.7. До 15 квітня інформація щодо вибраних дисциплін доводиться до відома 

відповідних кафедр, які ці дисципліни забезпечують. 

Для студентів 1 курсу 

5.8. Перелік вибіркових дисциплін в межах спеціальності та інформація про 

дисципліну розміщується на сайті ОНПУ в розділі відповідного інституту / 

факультету. Абітурієнти повідомляють про зроблений ними перелік дисциплін в 

формі письмової заяви із зазначенням пріоритетів вибору, у відповідності до 

встановленої форми (Додаток Б), та подають її до деканату інституту / 

факультету. 

5.9. До 25 серпня інформація стосовно вибраних дисциплін подається до НМВ 

після зарахування. 

6. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

6.1. Директори інститутів, деканати факультетів, навчально-методичний відділ 

до 01 листопада поточного навчального року, що передує навчальному року, у 

якому розпочинається вивчення вибіркових дисциплін на інформаційних 

стендах інститутів і факультетів розміщують інформацію щодо вивчення 

вибіркових дисциплін в межах навчальних планів відповідного освітнього 

ступеня (порядок, терміни та порядок формування груп для вивчення 

вибіркових навчальних дисциплін).  

6.2. Студенти 1-3го курсів до 01 грудня поточного навчального року, що передує 

навчальному року, у якому розпочинається вивчення вибіркових дисциплін, 

вступники при подачі документів в приймальну комісію, подають заяви на 

вивчення навчальних дисциплін вільного вибору у деканати інститутів 

(факультетів). 
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6.3. Несвоєчасне надання студентом заяви на вивчення вибіркових дисциплін є 

грубим порушенням навчальної дисципліни. У такому випадку деканат 

інституту (факультету) самостійно прикріплює такого студента на вивчення 

вибіркових навчальних дисциплін до сформованої групи, де є вільні місця. 

6.4. Студент в односторонньому порядку не може відмовитися від вивчення 

вибраної ним і затвердженої належним чином вибіркової дисципліни.



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СУЯ – П(ДП – 02-8.1,8.3-2017) Положення 

 

 11 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Навчальні групи для вивчення навчальної дисципліни вибіркової частини 

циклів загальної та професійної підготовки формуються за умови, якщо одну 

дисципліну вибрали не менше 25 студентів (за винятком дисциплін вибіркової 

частини циклу вільного вибору). 

7.2. Формування груп для вивчення окремих вибіркових дисциплін відбувається 

за вибором студентів у відповідності за вказаними пріоритетами у заявах. 

7.3. Календарний план вивчення вибіркових навчальних дисциплін 

оформлюється відповідно до зразка (Додаток Д). 
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З

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою радою Одеського національного 

політехнічного університету 

протокол від __.__.2017  р.  № ___ 

Голова Вченої ради 

______________________Г.О. Оборський 

 

ВВЕДЕНО В ДІЮ 

Наказ від __.__.2017  р. № ___  

Ректор ______________Г.О. Оборський 

 

 

Перелік 

навчальних вибіркових дисциплін за ступенем вищої освіти 
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Інститут промислових технологій дизайну та менеджменту, 

131 - Прикладна механіка, Комп'ютерне проектування та дизайн машин 

 (інститут (факультет) освітній ступень, спеціальність, спеціалізація) 

2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

2.1. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ (шифр ЗН) 

              

              

2.2. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (шифр ПП) 

              

              

2.3. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИБОРУ (шифр ДІВ) 

              

              

 

 

Начальник НМВ__________     О.С. Савельєва__.__.2017  р.                                                                          

(підпис)  
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ДОДАТОК Б – Заява про закріплення вибіркових навчальних дисциплін 

 

Директору інституту 

(Декану факультету) 

ПІБ 

студента _______ курсу _______ групи  
__________________________________ 

(форма навчання) 

__________________________________ 

(прізвище, ім.’я, по батькові) 

 

З А Я В А 

Прошу дозволити мені в 20__ – 20__ н.р. у відповідності до навчального плану 

підготовки бакалавра за спеціальністю __________________________________, 

спеціалізацією _________________________________________ вивчати наступні вибіркові 

дисципліни: 

 

Приклад для оформлення вибіркових дисциплін, із застосуванням механізму блочного 

вибору: 

№ Назва дисципліни, семестр, у якому планується вивчення, кількість 

кредитів 

Пріоритет 

Блок 2циклу дисциплін загальної підготовки  

1 Назва дисципліни (1 семестр – 1,5 кредити, 2 семестр – 1,5 кредити) - 

2 Основи соціальних наук: 

Назва дисципліни (1 семестр – 1,5 кредити) 

 

- 

Назва дисципліни (2 семестр – 1,5 кредити)  - 

Назва дисципліни (4 семестр – 1,5 кредити)  - 

Назва дисципліни (4 семестр – 1,5 кредити)  - 

3 Назва дисципліни (3 семестр – 3 кредити) - 

4 Назва дисципліни (4 семестр – 3 кредити) - 

5 Назва дисципліни (8 семестр – 3 кредити) - 

Блок 3циклу дисциплін загальної підготовки  

1 Назва дисципліни (1 семестр – 1,5 кредити, 2 семестр – 1,5 кредити) - 

2 Основи соціальних наук: 

Назва дисципліни (1 семестр – 1,5 кредити) 

 

- 

Назва дисципліни (2 семестр – 1,5 кредити)  - 

Назва дисципліни (4 семестр – 1,5 кредити)  - 

Назва дисципліни (4 семестр – 1,5 кредити)  - 

3 Назва дисципліни (3 семестр – 3 кредити) - 

4 Назва дисципліни (4 семестр – 3 кредити) - 

5 Назва дисципліни (8 семестр – 3 кредити) - 
 

Приклад для оформлення вибіркових дисциплін, із застосуванням механізму вільного вибору: 

№ Назва дисципліни, семестр, у якому планується вивчення, кількість 

кредитів 

Пріоритет 
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№ Назва дисципліни, семестр, у якому планується вивчення, кількість 

кредитів 

Пріоритет 

Дисципліни циклу професійної підготовки 

6 Назва дисципліни (7, 8 семестри – 10 кредитів)  

Назва дисципліни (7, 8 семестр – 10 кредитів)  

7 Назва дисципліни (7 семестр – 3 кредити)  

Назва дисципліни (7 семестр – 3 кредити)  

8 Назва дисципліни (8 семестр – 3 кредити)  

Назва дисципліни (8 семестр – 3 кредити)  

Дисципліни індивідуального вибору (для формування індивідуальної освітньої траєкторії) 

9 Назва дисципліни (5 семестр – 3 кредити)  

Назва дисципліни (5 семестр – 3 кредити)  

Назва дисципліни (5 семестр – 3 кредити)  

10 Назва дисципліни (6 семестр – 3 кредити)  

Назва дисципліни (6 семестр – 3 кредити)  

Назва дисципліни (6 семестр – 3 кредити)  

11 Назва дисципліни (7 семестр – 3 кредити)   

Назва дисципліни (7 семестр – 3 кредити)  

Назва дисципліни (7 семестр – 3 кредити)  

12 Назва дисципліни (8 семестр – 3 кредити)  

Назва дисципліни (8 семестр – 3 кредити)  

Назва дисципліни (8 семестр – 3 кредити)  

 

________________________     __________________ 

(дата)       (підпис) 
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ДОДАТОК Б1 – Заява про закріплення до вибіркових дисциплін 

(приклад для 1 курсу) 

 

Директору ІПТДМ 

Тонконогому В.М. 

студента 1 курсу  групи МС-171 

денної форми навчання 

Іванова Івана Івановича 

 

 

 

З А Я В А 

Прошу дозволити мені в 2017 – 2018 н.р. у відповідності до навчального 

плану підготовки бакалавра за спеціальністю 131 «Прикладна механіка», 

спеціалізацією «Комп’ютерне проектування та дизайн машин» вивчати наступні 

вибіркові дисципліни: 

 
№ Назва дисципліни, семестр, у якому планується вивчення Пріоритет 

Блок 2циклу дисциплін загальної підготовки  

1 Іноземна мова 2 (1 семестр – 1,5 кредити, 2 семестр – 1,5 кредити) - 

2 Основи соціальних наук: 

Трудове та підприємницьке право (1 семестр – 1,5 кредити) 

 

- 

Політологія (1 семестр – 1,5 кредити)  - 

3 Обчислювальна техніка і програмування (1 семестр – 6 кредитів, 2 

семестр – 3 кредити) 

- 

Блок 3циклу дисциплін загальної підготовки  

1 Іноземна мова 2 (1 семестр – 1,5 кредити, 2 семестр – 1,5 кредити) - 

2 Основи соціальних наук: 

Податкове право (1 семестр – 1,5 кредити) 

 

- 

Теорії сучасного суспільства (1 семестр – 1,5 кредити)  - 

3 Методи та технології обробки інформації (1 семестр – 6 кредитів) - 

4 Основи програмування (2 семестр – 3 кредити) - 

 

 

 

 

________________________    __________________ 
(дата)       (підпис) 

 

Директору ІПТДМ 
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Тонконогому В.М. 

студента 1 курсу  групи МС-171 

денної форми навчання 

Іванова Івана Івановича 

 

 

 

З А Я В А 

Прошу дозволити мені в 2017 – 2018 н.р. у відповідності до навчального 

плану підготовки бакалавра за спеціальністю 131 «Прикладна механіка», 

спеціалізацією «Комп’ютерне проектування та дизайн машин» вивчати наступні 

вибіркові дисципліни: 

 
№ Назва дисципліни, семестр, у якому планується вивчення Пріоритет 

Блок 2циклу дисциплін загальної підготовки  

1 Іноземна мова 2 (1 семестр – 1,5 кредити, 2 семестр – 1,5 кредити) - 

2 Основи соціальних наук: 

Трудове та підприємницьке право (1 семестр – 1,5 кредити) 

 

- 

Політологія (1 семестр – 1,5 кредити)  - 

3 Обчислювальна техніка і програмування (1 семестр – 6 кредитів, 2 

семестр – 3 кредити) 

- 

Блок 3циклу дисциплін загальної підготовки  

1 Іноземна мова 2 (1 семестр – 1,5 кредити, 2 семестр – 1,5 кредити) - 

2 Основи соціальних наук: 

Податкове право (1 семестр – 1,5 кредити) 

 

- 

Теорії сучасного суспільства (1 семестр – 1,5 кредити)  - 

3 Методи та технології обробки інформації (1 семестр – 6 кредитів) - 

4 Основи програмування (2 семестр – 3 кредити) - 

 

 

 

 

________________________    __________________ 
(дата)       (підпис) 
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ДОДАТОК Б2 – Заява про закріплення до вибіркових дисциплін  

(приклад для 2 курсу) 

 

Директору ІПТДМ 

Тонконогому В.М. 

студента 2 курсу  групи МС-171 

денної форми навчання 

Іванова Івана Івановича 

 

 

 

З А Я В А 

Прошу дозволити мені в 2018 – 2019 н.р. у відповідності до навчального 

плану підготовки бакалавра за спеціальністю 131 «Прикладна механіка», 

спеціалізацією «Комп’ютерне проектування та дизайн машин» вивчати наступні 

вибіркові дисципліни: 

 

 
№ Назва дисципліни, семестр, у якому планується вивчення Пріоритет 

Блок 2циклу дисциплін загальної підготовки  

1 Іноземна мова 2 (3 семестр – 1,5 кредити, 4 семестр – 1,5 кредити) - 

2 Основи соціальних наук: 

Психологія спілкування (3 семестр – 1,5 кредити) 

 

- 

Практики культурної комунікації (4 семестр – 1,5 кредити)  - 

3 Основи екології (3 семестр – 3 кредити) - 

4 Економічна теорія (4 семестр – 3 кредити) - 

Блок 3циклу дисциплін загальної підготовки  

1 Іноземна мова 2 (3 семестр – 1,5 кредити, 4 семестр – 1,5 кредити) - 

2 Основи соціальних наук: 

Психологія (3 семестр – 1,5 кредити) 

 

- 

Етика та естетика(4 семестр – 1,5 кредити) - 

3 Екологічний менеджмент (3 семестр – 3 кредити) - 

4 Історія економічної думки (4 семестр – 3 кредити) - 

 

 

 

________________________    __________________ 
(дата)       (підпис) 
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ДОДАТОК Б3 – Заява про закріплення до вибіркових дисциплін  

(приклад для 3 курсу) 

 

Директору ІПТДМ 

Тонконогому В.М. 

студента 3 курсу  групи МС-171 

денної форми навчання 

Іванова Івана Івановича 

 

 

 

З А Я В А 

Прошу дозволити мені в 2019 – 2020 н.р. у відповідності до навчального 

плану підготовки бакалавра за спеціальністю 131 «Прикладна механіка», 

спеціалізацією «Комп’ютерне проектування та дизайн машин» вивчати наступні 

вибіркові дисципліни: 

 

 
№ Назва дисципліни, семестр, у якому планується вивчення Пріоритет 

Блок 2циклу дисциплін загальної підготовки  

1 Економічні студії (6 семестр – 3 кредити) - 

Блок 3циклу дисциплін загальної підготовки  

1 Економіка і бізнес (6 семестр – 3 кредити) - 

Дисципліни індивідуального вибору  

2 Теорія автоматичного управління (5 семестр – 3 кредити)  

Сучасні технології обробки (5 семестр – 3 кредити)  

Теорія технічних систем (5 семестр – 3 кредити)  

3 Методи формоутворення 2 (6 семестр – 3 кредити)  

Різальний інструмент (6 семестр – 3 кредити)  

Методи оптимізації технологічних процесів (6 семестр – 3 кредити)  

 

 

 

________________________    __________________ 
(дата)       (підпис) 
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ДОДАТОК Б4 – Заява про закріплення до вибіркових дисциплін  

(приклад для 4 курсу) 

 

Директору ІПТДМ 

Тонконогому В.М. 

студента 4 курсу  групи МС-171 

денної форми навчання 

Іванова Івана Івановича 

 

З А Я В А 

Прошу дозволити мені в 2020 – 2021 н.р. у відповідності до навчального 

плану підготовки бакалавра за спеціальністю 131 «Прикладна механіка», 

спеціалізацією «Комп’ютерне проектування та дизайн машин» вивчати наступні 

вибіркові дисципліни: 

 
№ Назва дисципліни, семестр, у якому планується вивчення Пріоритет 

Блок 2циклу дисциплін загальної підготовки  

1 Безпека життєдіяльності та основи  охорони праці (8 семестр – 3 

кредити) 

- 

Блок 3циклу дисциплін загальної підготовки  

1 Основи охорони праці (8 семестр – 3 кредити) - 

Дисципліни циклу професійної підготовки 

2 Моделювання та дизайн машин (7, 8 семестри – 10 кредитів)  

Розрахунок та конструювання технічних систем (7, 8 семестр – 10 

кредитів) 

 

3 Методи планування та обробки наукових досліджень (7 семестр – 3 

кредити) 

 

Основи наукових досліджень (7 семестр – 3 кредити)  

4 Технічна естетика та ергономіка (8 семестр – 3 кредити)  

Основи технічної творчості (8 семестр – 3 кредити)  

Дисципліни індивідуального вибору 

5 Інструментальне забезпечення виробництва  (7 семестр – 3 кредити)   

Основи CAD/CAM/CAE систем  (7 семестр – 3 кредити)  

Інформаційні технології (7 семестр – 3 кредити)  

6 Основи кваліметрії (8 семестр – 3 кредити)  

Інженерія поверхневого шару  (8 семестр – 3 кредити)  

Інформаційно-вимірювальні системи (8 семестр – 3 кредити)  

 

________________________    __________________ 
(дата)       (підпис) 
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ДОДАТОК В – Список студентів, що вивчають вибіркову навчальну 

дисципліну 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Директор 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)   (дата) 
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ДОДАТОК Д – календарний план організації вивчення вибіркових навчальних 

дисциплін  

Календарний план організації вивчення вибіркових навчальних дисциплін 

№ 

з/п 
Робота, яку необхідно виконати Дата Виконавець 

1 2 3 4 

1 Розміщення на сайті ОНПУ 

узагальнених переліків вибіркових 

дисциплін 

До 01 листопада 

щорічно 
Начальник НМВ 

2 Підготовка та розміщення на сайті 

ОНПУ в розділі інформаційний пакет 

дисциплін інформації щодо дисциплін, 

запропонованих студентам для вільного 

вибору 

До 01 листопада 

щорічно 
Завідувачі кафедр 

Начальник ________  

Бондар О.А. 

3 Підготовка та розміщення на 

інформаційних стендах інститутів і 

факультетів графіку проведення 

презентацій і консультацій щодо вибору 

навчальних дисциплін 

До 01 листопада 

щорічно 
Директори (декани) 

інститутів 

(факультетів) 

4 Записи студентів 1-3го курсів на 

вивчення обраних навчальних 

дисциплін та написання власноручних 

заяв на ім’я Директора інституту 

(Декана факультету). 

- студенти 1-3го курсів 

 

 

 

 

 

До 01 грудня 

щорічно 

 

 

 

 

Директори (декани) 

інститутів 

(факультетів) 
- студенти , яких зараховано на 

навчання з 1го вересня 
До 20 серпня 

щорічно 
Директори (декани) 

інститутів 

(факультетів) 

5 Формування складу груп з вивчення 

вибіркових дисциплін: 

- студенти 1-3го курсів 

До 20 грудня 

щорічно 
Директори (декани) 

інститутів 

(факультетів),  

начальник НМВ 
- студенти , яких зараховано на 

навчання з 1го вересня 
До 25 серпня 

щорічно 
Директори (декани) 

інститутів 

(факультетів) 

начальник НМВ 

6 Затвердження складу груп з вивчення 

вибіркових дисциплін: 

- студенти 1-3го курсів 

До 25 грудня 

щорічно 
Директори (декани) 

інститутів 

(факультетів) 

начальник НМВ 
- студенти , яких зараховано на 

навчання з 1го вересня 
До 01 вересня 

щорічно 
Директори (декани) 

інститутів 

(факультетів) 

начальник НМВ 
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ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

 

Проректор з науково-педагогічної 

та виховної  роботи          С.А. Нестеренко 

 

 

Проректор з науково-педагогічної 

та методичної роботи        Ю.М. Свінарьов 

 

 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи та міжнародних зв’язків     В.С. Шобік 

 

 

Начальник ЦЗЯВО       В.П. Гугнін 

 

 

Начальник НМВ        О.С. Савельєва 
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ЛИСТ РОЗСИЛКИ 

 

Розсилка Положення СУЯ – П(ДП – 02-8.1,8.3-2017) здійснюється у 

електронному вигляді: 

- директорам інститутів (деканам факультетів); 

- відповідальним з якості факультетів (інститутів); 

- відповідальним з якості структурних підрозділів (випускових та 

загально-освітніх кафедр); 

- начальнику Навчально-методичного відділу. 

 

Контроль за розсилкою Положення СУЯ – П(ДП – 02-8.1,8.3-2017) здійснює 

фахівець з якості центру із забезпечення якості ОНПУ.  


