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1. Загальні положення 

 

1.1. Положення «Про формування здобувачами Економіко-

технологічного інституту імені Роберта Ельворті індивідуальної траєкторії 

навчання» (далі – Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту» (стаття 62, пункт 15) і забезпечує реалізацію права на вибір та 

визначає процедуру проведення та оформлення запису студентів на вивчення 

вибіркових навчальних дисциплін. 

1.2. Дія цього Положення поширюється на здобувачів вищої освіти, 

які вступили на навчання з 1 вересня 2019 року, з метою конкретизації 

процедури формування переліку, вибору та подальшого вивчення студентами 

навчальних дисциплін із циклу вибіркових. 

1.3. Для планування та організації навчального процесу на кожний 

навчальний рік складається робочий навчальний план, який формується на 

підставі навчального плану відповідної освітньої програми та затвердженого 

переліку вибіркових дисциплін. 

1.4. До переліку дисциплін робочого навчального плану входять 

нормативні дисципліни, які є обов’язковими для вивчення всіма студентами, 

та кількість вибіркових дисциплін (блоків дисциплін), які студенти обирають 

самостійно. Для вибіркових дисциплін (блоків дисциплін) вказується 

розподілення кредитів щодо джерела вибору (між вибірковими дисциплінами 

з ОПП та Банку вибіркових дисциплін інституту). 

1.5. Навчальні вибіркові дисципліни Блоки дисциплін) здобувача 

вищої освіти (курси на вибір (minor)) – це дисципліни, які вводяться 

кафедрами інституту для ефективного використання можливостей інституту з 

метою задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб студентів, підвищення 

їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці, урахування 

регіональних потреб тощо. Вони забезпечать якісну студентоорієнтовану 

підготовку, яка в майбутньому дозволить випускникам працевлаштуватися. 

Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки надають 

можливість здійснення поглибленої підготовки за освітньою програмою, 

визначають характер майбутньої діяльності, сприяють академічній 

мобільності студента та його особистим інтересам. 

Здобувач освіти має можливість вибору: 

▪ із вибіркової складової навчального плану освітньої програми, за 

якою студент навчається (спеціалізований блок дисциплін, спрямований на 

поліпшення здатності до працевлаштування за обраним фахом; одночасний 

вибір певної кількості дисциплін із пакета; вибір однієї дисципліни з переліку); 

▪ із вибіркової складової навчального плану іншої освітньої програми 

того самого освітнього рівня (за кожною освітньою програмою формується 

мінімальний набір курсів (minor), що дозволяє здобувачеві вищої освіти з 

іншої спеціальності, обравши його як вибірковий блок індивідуального плану 

підготовки, одержати загальне уявлення з іншої галузі знань або 

спеціальності); 

▪ будь-якої дисципліни, яку запропонували на вибір 



викладачі/кафедра/факультет, незалежно від спеціальності, якій вона 

викладається, окрім тих дисциплін, вивчення яких передбачає отримання 

спеціальних компетенцій; 

▪ навчальних дисциплін в іншому закладі вищої освіти при реалізації 

студентом права на академічну мобільність. 

Студент не може обирати дисципліни з інших навчальних планів, якщо 

наслідком його вибору передбачувано є формування академічної 

заборгованості через відсутність необхідного рівня знань та вмінь. 

1.6. Реалізація вільного вибору дисциплін студентами передбачає 

вибір дисциплін із переліку на відповідний навчальний рік. 

Здобувачеві освіти може бути відмовлено в реалізації його вибору та 

запропоновано здійснити новий вибір, якщо: 

▪ кількість здобувачів освіти, які обрали навчальну дисципліну чи 

блок/пакет навчальних дисциплін, перевищує максимальну кількість, котру 

заздалегідь установив факультет; 

▪ кількість здобувачів вищої освіти, які обрали навчальну дисципліну 

чи блок/пакет навчальних дисциплін, є меншою за встановлені в Інституті 

мінімуми; 

▪ кількість кредитів за обраними дисциплінами є меншою за необхідну 

для присвоєння академічної кваліфікації; 

▪ наслідком його вибору навчальної дисципліни є перевищення 

встановленого максимуму кількості навчальних дисциплін, які студент може 

опановувати одночасно, і/або кількості підсумкових (семестрових) форм 

контролю; 

▪ результати навчання за обраними дисциплінами за рівнем не 

відповідають дескрипторам того рівня Національної рамки кваліфікацій 

України, на який орієнтована програма; 

▪ здобувач не володіє необхідними для успішного навчання знаннями 

та вміннями. 

1.7. Студенти мають право обрати вибіркові дисципліни на весь період 

навчання. 

1.8. Завідувачі відповідних кафедр, які пропонують вибіркові 

дисципліни, несуть відповідальність за якість викладання й надають 

методичне забезпечення освітніх компонентів (робочих навчальних програм, 

силабусів з дисциплін, методичних та організаційних матеріалів), необхідних 

для їх вивчення. Агітація студентів кафедрами може тривати протягом усього 

періоду навчання здобувачів. 

1.9. Перелік, обов’язкова кількість для вивчення та обсяг вибіркових 

дисциплін для конкретного семестру вказано в навчальному плані. 

1.10. Інститут залишає за собою право рекомендувати здобувачеві 

нові навчальні курси, які містять результати наукових досліджень викладачів 

інституту, отримали високу оцінку працедавців або формують у студентів 

додаткові компетенції, що підвищують конкурентоспроможність на ринку 

праці. Перелік вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік може 

змінюватись. 



1.11. Вивчення вибіркових дисциплін студентами Інституту 

проводиться згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в 

Економіко-технологічному інституті імені Роберта Ельворті та за 

затвердженим розкладом навчальних занять. 

 

2. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ 

СТУДЕНТАМИ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

2.1. Право вибору надається всім студентам. Кількість вибіркових 

дисциплін на наступний навчальний рік, кількість годин на їх вивчення, форми 

контролю визначаються робочим навчальним планом освітньої програми, за 

яким навчається студент. 

2.2. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових дисциплін, до 

01 лютого кожного навчального року подають до деканату список дисциплін, 

які пропонуються для вибору студентам на наступний навчальний рік, а робочі 

навчальні програми й короткі анотації цих дисциплін, оформлені відповідно 

до нормативної бази, яка існує в інституті. 

2.3. Вчена рада інституту затверджує блок або перелік дисциплін 

вільного вибору студентів за всіма рівнями вищої освіти. 

2.4. Деканат спільно з кафедрами до 01 березня ознайомлюють 

студентів, які починають вивчення вибіркових дисциплін у наступному році, 

із порядком вибору курсів, доводять до відома студентів перелік вибіркових 

дисциплін і їх опис та інформують студентів про особливості формування груп 

для вивчення вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 

Для здобувачів вищої освіти, у яких вивчення вибіркових дисциплін 

починається на 1 курсі, упродовж першого тижня вересня поточного 

навчального року проводять виробничі збори студентів курсу, на яких 

доводять до відома перелік вибіркових дисциплін поточного навчального року 

та нормативні вимоги щодо їх вивчення, надають перелік вибіркових 

дисциплін старостам груп. 

2.5. Вибір дисциплін здобувачі здійснюють самостійно шляхом 

подання письмової заяви на ім’я декана факультету до 7 березня поточного 

навчального року за зразком (Додаток 1). 

2.6. Заява зберігається в деканаті протягом усього терміну навчання 

студента. 

2.7. На підставі поданих заяв та сформованих за ними списків (Додаток 

2) до 15 березня декан факультету готує подання на розподілення академічних 

груп за обраними дисциплінами (Додаток 3). 

2.8. У разі, якщо для вивчення окремої вибіркової дисципліни не 

сформувалася група з мінімальною кількістю студентів, декан спільно з 

кафедрами доводить до відома студентів перелік вибіркових дисциплін, які не 

будуть вивчатися. Після цього студент протягом тижня повинен обрати іншу 

дисципліну, для вивчення якої сформувалася (чи формується) кількісно 

достатня група студентів. 

2.9. Студент, який з поважної причини (хвороба, академічна 



мобільність тощо) не визначився з вибірковими дисциплінами, має право 

визначитися протягом першого робочого тижня після того, як він з'явився на 

навчання. 

2.10. Студент, який не визначився з переліком вибіркових дисциплін 

та не подав заповнену заяву у визначені терміни, буде записаний на вивчення 

тих дисциплін, які деканат, за погодженням із завідувачами випускових 

кафедр, вважатиме необхідними для оптимізації кількісного складу 

академічних груп. 

2.11. Студент в односторонньому порядку не може відмовитися від 

вибраного й затвердженого вченою радою інституту переліку дисциплін. 

Самочинна відмова від вивчення вибіркових курсів тягне за собою академічну 

заборгованість, за що студент може бути відрахований з інституту. 

2.12. Обрані дисципліни вносяться до робочих навчальних планів 

спеціальностей і визначають навчальне навантаження кафедр і конкретного 

викладача, яке розраховується до початку навчального року для навчальних 

планів і освітніх програм для здобувачів усіх ступенів освіти. 

2.13. Після остаточного формування й погодження академічних груп 

із вивчення вибіркових дисциплін інформація про вибіркові дисципліни 

вноситься до індивідуального плану студента. З даного моменту вибіркова 

дисципліна стає для студента обов’язковою. 

2.14. Індивідуальний навчальний план студента розробляється на 

підставі робочого навчального плану та включає всі нормативні навчальні 

дисципліни й вибіркові навчальні дисципліни, обрані студентом, з 

обов'язковим дотриманням нормативно встановлених термінів підготовки 

фахівця певного рівня вищої освіти, із урахуванням структурно- логічної 

послідовності вивчення навчальних дисциплін, що визначають зміст освіти за 

певною освітньою програмою, та системи оцінювання (підсумковий контроль 

знань, атестація випускника). 

2.15. Деканат до 01 травня готує робочі навчальні плани з урахуванням 

вибраних студентами дисциплін для розрахунку навчального навантаження 

відповідних кафедр на навчальний рік. 

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

3.1. Викладання вибіркових дисциплін можуть здійснювати всі 

кафедри інституту за умови наявності відповідного кадрового, навчально- 

методичного та інформаційного забезпечення, що є свідченням спроможності 

кафедри оперативно задовольнити потреби здобувачів вищої освіти для 

створення індивідуальної освітньої траєкторії навчання за обраними освітніми 

програмами. 

3.2. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових дисциплін, 

подають до деканату список дисциплін, які пропонуються для вибору 

студентам на наступний навчальний рік. Робочі навчальні програми й короткі 

анотації цих дисциплін, оформлені відповідно до нормативної бази інституту, 



оприлюднюють на WEB-сайті інституту. 

3.3. Перелік вибіркових дисциплін періодично переглядається та 

оновлюється відповідно до сучасних вимог. 

3.4. Пропозиції щодо змін до переліку вибіркових дисциплін на 

наступний навчальний рік формуються завідувачем відповідної кафедри в 

поданні на ім’я ректора інституту до 01 жовтня поточного навчального року. 

3.5. Зміни до переліку вибіркових дисциплін на наступний навчальний 

рік затверджуються на засіданні вченої ради інституту та вносяться зміни до 

навчальних планів. 

3.6. При розгляді змін до переліку вибіркових дисциплін обов’язково 

аналізується забезпечення кафедри щодо можливості організації освітнього 

процесу високої якості. Основними критеріями є: кадрове забезпечення 

(науковий ступінь, вчене звання НПП, базова освіта, підвищення кваліфікації, 

досвід викладання дисципліни, особистий рейтинг); навчально-методичне 

забезпечення (навчально-методичний комплекс, підручники, навчальні 

посібники, методичні рекомендації); матеріально-технічне забезпечення. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ 

 

4.1. У разі поновлення, переведення студента перезарахування 

вибіркових дисциплін проводиться деканом факультету на підставі 

академічної довідки, наданої здобувачем у встановленому порядку. 

4.2. Перезарахування кредитів вибіркових дисциплін проводиться за 

рахунок фактично вивчених дисциплін певного циклу за умови однакової (або 

більшої) кількості кредитів. 

4.3. Ректор інституту може дозволити студентам-учасникам програм 

академічної мобільності зараховувати вибіркові дисципліни, які прослухано в 

іншому вищому навчальному закладі - партнері, але не передбачені 

навчальним планом відповідної спеціальності в університеті. 

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

5.1. Усі зміни та доповнення до даного Положення вносяться шляхом 

видання наказу ректора інституту про внесення та затвердження відповідних 

змін або підготовки (розроблення) нової редакції Положення. 

5.2. З моменту затвердження в установленому порядку нової редакції 

Положення про порядок та умови обрання студентами Економіко-

технологічного інституту імені Роберта Ельворті вибіркових дисциплін 

попереднє втрачає чинність. 

  



Додаток 1 

 

Деканові 

___________________________________ 
(назва факультету) (прізвище, ім’я, по батькові) 

студента(ки)  курсу 

  форми навчання 

спеціальність 
 

 

(шифр, назва) 

групи   
(№ групи) 

 
 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

 

ЗАЯВА 

для вивчення вибіркових навчальних 

дисциплін * на 20  - 20  н.р. 

 

Прошу зарахувати мене в групу для вивчення таких 

вибіркових навчальних дисциплін: 

1.   
(назва дисципліни та семестр вивчення) 

2.   
(назва дисципліни та семестр вивчення) 

3.   
(назва дисципліни та семестр вивчення) 

4.   
(назва дисципліни та семестр вивчення) 

5.   
(назва дисципліни та семестр вивчення) 

… 

n.   
(назва дисципліни та семестр вивчення) 

 

 

«  »  20  р.  

  
(підпис) 

 

 

* – студенти мають право подати колективну заяву (від академічної групи) для 

вивчення вибіркових дисциплін 

  



Додаток 2 
 

 

 

 

 

 

СПИСОК СТУДЕНТІВ  групи 

на вивчення вибіркової дисципліни „  ” 
(назва дисципліни) 

1.   
(ПІБ студента) 

2.   

(ПІБ студента) 

3.   

(ПІБ студента) 

4.   
(ПІБ студента) 

5.   
(ПІБ студента) 

 

 
n.   

(ПІБ студента) 

 

 

 
Староста  групи   

(підпис та ПІБ студента) 



Додаток 3 

 
 

 

 
 

Перелік обраних студентами  факультету 
(назва) 

вибіркових дисциплін для вивчення у  н.р. 

1 курс 
 

№ 
з/п 

Назва вибіркової дисципліни № академічної 
групи 

   

 

2 курс 

№ 
з/п 

Назва вибіркової дисципліни № академічної 
групи 

   

3 курс 

№ 
з/п 

Назва вибіркової дисципліни № академічної 
групи 

   

 

4 курс 

№ 
з/п 

Назва вибіркової дисципліни № академічної 
групи 
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