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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних 

дисциплін здобувачами вищої освіти ДУІТЗ  (надалі - Положення) містить 

основні вимоги щодо здійснення здобувачами вищої освіти права вибору 

навчальних дисциплін і розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-УП, Положення про організацію освітнього 

процесу в Державному університеті інтелектуальних технологій і зв'язку 

(надалі - Університет) та інших внутрішніх нормативних документів 

Університету.  

1.2. Положення визначає процедуру вибору та оформлення запису 

здобувачів на вивчення навчальних дисциплін.  

1.3. Освітня програма (надалі - ОП) підготовки фахівців складається з 

обов’язкової та вибіркової частин. Дисципліни за вибором здобувачів вищої 

освіти враховують їхні професійні та освітні і культурні запити й інтереси. 

1.4. Вибіркові навчальні дисципліни надають можливість здійснення 

поглибленої підготовки за освітніми програмами, і визначають характер 

майбутньої діяльності, сприяють академічній мобільності здобувача, його 

особистим інтересам, дозволяють здійснювати впровадження освітніх програм 

у межах базової спеціальності з метою формування компетентності здобувача 

вищої освіти відповідно до вимог ринку праці. 

1.5. Вибір навчальних дисциплін здобувач здійснює в процесі формування 

свого індивідуального навчального плану (Додаток Б) у межах, передбачених 

відповідною ОП та робочим навчальним планом, з дотриманням послідовності 

їх вивчення відповідно до структурно-логічної схеми підготовки фахівця. 

1.6. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін має становити не менше 25% 

від загального обсягу кредитів ЄКТС ОПП:  

- для ОПП підготовки бакалавра - не менш як 60 кредитів ЄКТС; 

-  для ОПП підготовки магістра - не менш як 23 кредити ЄКТС (при 

загальному обсязі ОПП 90 кредитів) 

1.7. Вибіркові навчальні дисципліни формуються: 

- з спеціалізованого блоку дисциплін, який включає переважно фахові 

дисципліни, що визначають спеціалізовану підготовку здобувача в межах 

обраної освітньої програми і спрямований на поліпшення здатності здобувача 

до працевлаштування за обраним фахом; 

- з каталогу дисциплін вільного вибору здобувачами вищої освіти (Додаток 

В) з урахуванням власних потреб та інтересів щодо майбутньої фахової 

діяльності а також фахові дисципліни іншої освітньої програми, що визначають 
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спеціалізовану підготовку здобувача вищої освіти і спрямований на підготовку 

конкурентоспроможного фахівця.  

Спеціалізовані блоки та каталог вибіркових навчальних дисциплін 

формує науково – методична рада (далі – НМР) Університету за поданням 

робочої групи ОПП спеціальностей та завідувачів кафедр і затверджує 

проректор з навчальної роботи Університету. 

1.8. Вибіркові навчальні дисципліни, що внесені до індивідуального 

навчального плану здобувача вищої освіти, є обов’язковими для їх вивчення 

здобувачем вищої освіти. Вибіркові навчальні дисципліни здобувачі вищої 

освіти можуть обирати: 

- для бакалаврського рівня підготовки - як правило на 2 курсі 

нормативної підготовки та на 1 курсі прискореної підготовки; 

- для магістерського рівня підготовки - як правило  у 1 семестрі. 

1.9. Зарахування здобувачів вищої освіти на вивчення блоку вибіркових 

дисциплін та окремих вибіркових дисциплін здійснюється за заявами (Додаток 

А) відповідно до їхніх рейтингових оцінок.  

Вибіркові навчальні дисципліни можуть вивчатися як в Університеті, так 

і в інших закладах вищої освіти (зокрема закордонних). 

 

2. ПОЛОЖЕННЯ ЗАПИСУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА 

ВИВЧЕННЯ БЛОКІВ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

2.1.  Декан факультету організовує ознайомлення здобувачів вищої освіти 

із Положенням, термінами та особливостями запису й формування груп з 

метою вивчення навчальних дисциплін вільного вибору. 

2.2.    Запис на вибір дисциплін спеціалізованих блоків і каталогу 

вибіркових дисциплін спеціальності (спеціалізації) ОПП підготовки освітнього 

ступеня бакалавра здобувачі вищої освіти здійснюють, як правило, до 15 

березня другого року навчання (до 25 вересня першого року навчання 

прискореної підготовки) шляхом формування письмової заяви, ОПП підготовки 

освітнього ступеня магістр, як правило, до 25 вересня першого року навчання. 

Форма заяви (Додаток А) 

2.3. Протягом двох тижнів після написання заяви  здобувачі вищої освіти 

денної та заочної форм навчання мають право корегувати перелік обраних 

вибіркових дисциплін, змінюючи їх через подання відповідної заяви до декана 

факультету. У цьому разі має бути відмітка декана факультету про анулювання 

попередньої заяви. 

2.4. Здобувач вищої освіти, який з поважної причини, підтвердженої 

документально, був відсутній протягом визначеного Положенням терміну та не 
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записався на спеціалізований блок (каталог) вибіркових дисциплін, має право 

зробити такий запис протягом першого тижня після того, як він з’явився на 

навчання. Поважними причинами вважаються: хвороба здобувач вищої освіти, 

його навчання чи стажування в освітніх і наукових установах іноземних 

держав, призов на військову службу тощо. 

2.5. Для кожного спеціалізованого блоку та каталогу дисциплін вільного 

вибору спеціальності (спеціалізації) встановлюються кількісні квоти здобувачів 

вищої освіти, які можуть їх вивчати. 

2.6. Декана факультету опрацьовує заяви здобувачів вищої освіти щодо 

вибору спеціалізованого блоку вибіркових дисциплін (каталогу). Якщо 

здобувач вищої освіти не написав заяву, то вибіркові дисципліни визначаються 

деканом факультету.  

2.7. На підставі заяв здобувачів вищої освіти деканат формує академічні 

групи з вивчення вибіркових дисциплін, склад яких погоджує декан 

факультету.  

2.8. Зарахування здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОПП 

підготовки магістра  за кошти фізичних і юридичних осіб, на вивчення блоків 

навчальних дисциплін спеціальності здійснюють за першими пріоритетами, 

вказаними в заявах, незалежно від обсягу встановлених квот. 

2.9.  На кожен навчальний рік допустима кількість здобувачів вищої 

освіти для здійснення вибору може коригуватися розпорядженням ректора 

відповідно контингенту. 

2.10. Заяви здобувачів вищої освіти зберігають у деканаті протягом всього 

періоду навчання здобувач вищої освіти за відповідним рівнем вищої освіти. 

2.11.  Здобувач вищої освіти в односторонньому порядку не може 

відмовитись від вивчення вибраної ним дисципліни. Особиста відмова від 

вивчення курсу спричинить академічну заборгованість. 

 

3. ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ 

 

3.1. Упродовж тижня після завершення терміну запису на вивчення 

вибіркових дисциплін спеціальності (спеціалізації) за вибором здобувач вищої 

освіти в деканаті формується його індивідуальний навчальний план, з яким 

ознайомлюються здобувачі вищої освіти  (Додаток Б). 

3.2. Після ознайомлення з індивідуальним навчальним планом вибіркові 

дисципліни стають для здобувач вищої освіти обов’язковими. 

3.3. Спеціалісти деканату, на основі аналізу сформованих індивідуальних 

планів, формують академічні групи, а для вивчення окремих навчальних 
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дисциплін за вибором - списки здобувачів вищої освіти для кожної дисципліни. 

3.4. Для розрахунку навчального навантаження, формування штатів 

науково-педагогічних працівників і складання розкладу занять інформацію 

щодо кількості здобувачів вищої освіти, які записалися на вибіркові дисципліни 

на наступний навчальний рік, і кількості сформованих академічних груп 

деканат передає до навчально-методичного відділу Університету.  (додаток 2). 
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Додаток А 

 

 

Декану факультету____ 

_____________________ 

здобувач вищої освіти _________ групи 

 ______________________ 
              (прізвище та ініціали) 

 

Заява 

 

         Прошу Вас включити до мого індивідуального навчального плану наступні вибіркові 

дисципліни ОПП ____________________________________________________________ 

Назва ОПП 

 

семестри  семестри 

Назва дисципліни Кред. * Назва дисципліни Кред. * 

Спеціалізований блок дисциплін 

      

      

      

      

      

      

      

Каталог дисциплін 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
*- Обрані дисципліни відмітити 

Здобувач вищої освіти ___________                                                        

______________________ 
                          (підпис)                                                                                              (прізвище та ініціали)
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Додаток Б 

 

Міністерство освіти і науки України 

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Декан факультету 

____________________ 

«______» _______________ 20____р. 
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

на 20__ - 20__ навчальний рік 

 

ЗДОБУВАЧ ВИЩОЇ ОСВІТИ _________________________________________________________ 
                                                 (прізвище, ім’я, по батькові) 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ_______________________________________________ 

ІНСТИТУТ__________________________________________________________ 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (ОПП)______________________________________________ 

                                            КУРС __________   ГРУПА_______________ 
 

№ 

з/п 
Назва дисципліни 

Навчальне навантаження 

Ф
о

р
м

а
 

п
ід

су
м

к
о

в
о

го
 

к
о

н
т
р

о
л

ю
 

Т
ер

м
ін

 з
д

а
ч

і 
д

о
 

Кількість 

годин 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Аудиторні 

С
а

м
о

ст
ій

н
а

 

р
о

б
о

т
а
 

зд
о

б
у

в
а

ч
ів

 

в
и

щ
о

ї 
о

св
іт

и
 

Лекції Практичні Лабораторні 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

І семестр 

          

          

          

ІІ семестр 

          

          

          

 

Здобувач вищої освіти  _______________     ___________________  Куратор  _______________    ___________________ 

        (підпис)    (прізвище та ініціали)           (підпис)     (прізвище та ініціали) 


