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Положення про порядок та умови обрання студентами  

дисциплін за вибором у Миколаївському національному університеті 

 імені В. О. Сухомлинського та Коледжі Миколаївського національного 

університету  імені В. О. Сухомлинського 

 

1. Загальні відомості. 

1.1. Чинне положення розроблене на основі Закону України  «Про вищу 

освіту» та Положення про організацію освітнього процесу у Миколаївському 

національному університеті імені В. О. Сухомлинського, Коледжі 

Миколаївського національного університету  імені В. О. Сухомлинського. 

.  1.2. Згідно з Законом України «Про вищу освіту» особи, які навчаються 

у вищих навчальних закладах 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/інституту. 

2. Організація вивчення дисциплін за вибором студента 

Визначення вибіркових дисциплін індивідуального навчального плану 

повинно відповідати принципам альтернативності (не менше двох приблизно 



рівноцінних альтернатив на кожну позицію вибору), змагальності (студент 

здійснює вибір після проведення пробних лекцій (занять) та ознайомлення з 

програмами дисциплін) та академічної відповідальності (не допускати 

нав’язування студентам певних вибіркових дисциплін в інтересах кафедр та 

окремих викладачів). Студентам може бути запропонований вибір окремих 

навчальних дисциплін за вибором, блоків навчальних дисциплін, а також 

спеціалізацій. Дисципліни вільного вибору можуть обиратися студентами як 

окремо, так і блоками, що формуються за ознакою можливості присудження 

відповідної кваліфікації чи спорідненості отримуваних компетенцій. 

Студенти, які здобувають вищу освіту на бакалаврському та 

магістерському рівнях, протягом навчання вивчають за своїм вибором не 

менше чотирьох та двох дисциплін циклу соціально-гуманітарної підготовки, 

відповідно. 

Мінімальні обсяги (у кредитах) навчальних дисциплін за вибором 

студента циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки для всіх 

рівнів вищої освіти затверджуються рішенням вченої ради університету. 

Для ознайомлення студентів не пізніше 1 лютого поточного року анотації 

навчальних дисциплін за вибором циклу гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки, фундаментальної та професійної підготовки підготовлені 

факультетами та кафедрами, розміщуються на веб-сайті університету та веб-

сайтах факультетів / інституту, циклових комісій, а анотації навчальних 

дисциплін за вибором (блоків навчальних дисциплін, спеціалізацій) циклів. В 

анотації вказуються попередні умови для вивчення даної навчальної 

дисципліни (блоку навчальних дисциплін) чи проходження спеціалізації, 

мінімальна кількість студентів, які можуть одночасно вивчати дану дисципліну 

(блок навчальних дисциплін) або проходити навчання за даною спеціалізацією 

(також може бути встановлена максимальна кількість студентів). 

Декани (керівник інституту), директор коледжу, голови методичних 

комісій факультетів/інституту формують списки окремих дисциплін за вибором 

(блоків дисциплін, спеціалізацій), які пропонуються студентам (кількість 



запропонованих дисциплін (блоків дисциплін, спеціалізацій) має перевищувати 

номінальну не менше ніж удвічі). 

Формування груп для вивчення дисциплін (блоків дисциплін), за вибором 

або проходження спеціалізацій організовується, як правило, не пізніше 01 

березня поточного року (для студентів, які вступили на навчання на 

бакалаврський та магістерський рівні вищої освіти в поточному році - до 15 

вересня поточного року). 

Кожен студент формує рейтинг запропонованих дисциплін (блоків 

дисциплін) за вибором чи спеціалізацій в порядку їхньої привабливості для 

себе. 

Декани факультетів (директор інституту), директор коледжу, за бажанням 

кафедр, циклових комісій, що пропонують дисципліни (блоки дисциплін) за 

вибором чи спеціалізації, організовують поглиблене інформування студентів 

про зміст і форми навчання за цими дисциплінами або спеціалізаціями шляхом 

проведення зустрічей науково-педагогічних та педагогіних працівників зі 

студентами відповідних потоків, демонстраційних лекцій, презентацій тощо. 

Декани факультетів (директор інституту), директор коледжу, 

організовують формування груп у відповідності до рейтингу освітніх досягнень 

студентів, беручи до уваги результати їхньої наукової роботи та з урахуванням 

максимальної та мінімальної кількості студентів, які можуть одночасно вивчати 

дану дисципліну (блок дисциплін) за вибором або проходити навчання за 

даною спеціалізацією. 

Академічні групи формуються, якщо вибіркову дисципліну обрали для 

вивчення не менше 25 студентів . В іншому випадку дисципліна вивчається 

студентами в індивідуальному порядку при консультуванні викладачами 

відповідних кафедр, циклових комісій за складеним і затвердженим деканатом 

графіком. 

Узагальнена інформація про вибір студентами варіативних  дисциплін, 

що має бути зосереджена в навчальному відділі, є підставою для розрахунку 

навантаження на навчальний рік для відповідних кафедр, циклових комісій. 


