
Міністерство освіти і науки України 
Державний вищий навчальний заклад  

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
 

Науково-методичний відділ 
 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Вченої ради 
Державного ВНЗ «НГУ» 
від 09 червня 2016 року 

(протокол № 7) 
 

 
 
 
 

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

СТУДЕНТАМИ ОСВІТНІХ СТУПЕНІВ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Дніпро  

Державний ВНЗ «НГУ» 
2016 

 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Нормативно-правовою базою освітнього процесу в Держаному вищому 

навчальному закладі «Національний гірничий університет» (далі Університет) 

університеті є Закон України «Про вищу освіту» (Верховна Рада України; Закон від 

01.07.2014 № 1556-VII), стандарти вищої освіти (СВО), інші нормативні та інструктивні 

акти, що стосуються вищої освіти і це Положення. Вибіркові навчальні дисципліни 

надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями та 

спеціалізаціями, що визначають характер майбутньої діяльності; сприяють академічній 

мобільності студента та його особистим інтересам, дозволяють здійснювати 

впровадження спеціалізацій в межах базової спеціальності з метою формування 

компетенцій здобувача відповідно до вимог ринку праці. 

1.1 Обсяг вибіркових навчальних дисциплін має бути не менш як 25 % від 

загального обсягу програми підготовки ( ст. 62 Закону України «Про вищу освіту»).  

1.2 Елективні дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного 

рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних і спеціальних (фахових) 

компетентностей за спеціальністю.  

1.3 До вибіркової частини програми включається навчальні дисципліни 

загальної (інваріантної до спеціальностей) підготовки, що приймають участь у 

формуванні загальних (соціально-особистісних) компетентностей, навчальні 

дисципліни щодо засвоєння іноземних мов (із вибором мови), а також навчальні 

дисципліни спеціалізацій. 

1.4  Кількість навчальних дисциплін, що пропонуються студентам для вибору, 

має забезпечити реальний і вільний вибір навчальних дисциплін. 

1.5 Вибір студентами, які навчаються за певною спеціальністю і РВО, 

навчальних дисциплін на наступний навчальний рік проводиться у другому семестрі 

попереднього навчального року за мажоритарним принципом з використанням 

електронного кампусу університету. 

1.6 Процедуру вибору студентами навчальних дисциплін організують деканати 

та відповідні випускові кафедри.  

1.7 Умовою вибору є забезпечення формування нормативної чисельності 

потоків та академічних груп.  

1.8 Результати студентського вибору зазначаються у відповідних робочих 

навчальних планах наступного навчального року.  

1.10 Вибір дисциплін варіативної частини освітньо-професійної програми 

студент здійснює при формуванні індивідуального навчального плану.  



1.11 Визначення вибіркових дисциплін індивідуального навчального плану 

повинно відповідати принципам альтернативності (не менше двох приблизно 

рівноцінних альтернатив на кожну позицію вибору).  

 

2. ПРИНЦИП ФОРМУВАННЯ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИЦИПІН 

2.1  Дисципліни вільного вибору можуть обиратися студентами як окремо, так і 

пакетами (блоками), що формуються за ознакою можливості присудження відповідної 

кваліфікації або спорідненості отримуваних компетенцій. 

2.2 Обсяг навчальної дисципліни вільного вибору студента становить не менше 

3 кредити ЄКТС (90 годин). 

2.3 Вивчення дисциплін за вибором для здобувачів: 

– першого рівня вищої освіти – ступінь бакалавра – розпочинається з ІІІ 

семестру; 

– другого рівня вищої освіти – ступінь магістра – з І семестру.  

 2.4 Вибіркова частина варіативної компоненти повинна становити не менше 5% 

12 кредитів ЄКТС (360 год.) на рік від загального  обсягу освітньо-професійної чи 

освітньо-наукової програми бакалавра та магістра. 

2.5 Для здобувачів ступеня бакалавра варіативна компонента освітньо-

професійної програми становить не менше 60 кредитів (1800 год.): 

– цикл дисциплін загальної (соціально-особистісної) підготовки – 12 кредитів 

ЄКТС (360 год.); 

– цикл дисциплін загальної і спеціальної (фахової) підготовки – 48 кредитів 

ЄКТС (1440 год.). 

2.6 Викладання пакету дисциплін: 

– загальної (соціально-особистісної) підготовки здійснювати у ІV – семестрах 

для можливості формування міжфакультетських груп; 

– загальної і спеціальної (фахової) підготовки здійснювати з ІV семестру. 

2.7 Загальна кількість елективних дисциплін циклу загальної (соціально-

особистісної) підготовки повинен складати не менше 20 дисциплін. 

2.8 Вибіркова навчальна дисципліна циклу загальної (соціально-особистісної) 

підготовки запроваджується за умови чисельності групи не менш як 20 осіб; циклу 

загальної і спеціальної (фахової) підготовки – в межах навчальних груп денної та 

заочної форм навчання. 

2.9 Для вивчення дисциплін мовленнєвого, інформативного спрямування та 

дисциплін, де передбачено лабораторні роботи, групи можуть нараховувати не менше 

15 осіб.  

2.10. Форма контролю дисципліни за вибором:  



– для дисциплін, які приймають участь у формуванні загальних (соціально-

особистісних) компетентностей – диференційований залік;  

– для дисциплін, які спрямовані на забезпечення загальних і спеціальних 

(фахових) компетентностей за спеціальністю – відповідно до навчального плану. 

 

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН  

3.1 Викладання дисциплін циклу загальної (соціально-особистісної) підготовки 

можуть здійснювати всі кафедри університету за умови наявності відповідного 

кадрового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення.  

3.2 Розробку та пропозиції щодо програм навчальних дисциплін за вибором 

студента здійснюють усі кафедри університету.  

3.3 Оновлення переліку вибіркових дисциплін (соціально-особистісної) 

підготовки здійснює Гуманітарна рада Університету (за поданням програм навчальних 

дисциплін) до 01 листопада поточного навчального року.  

3.4 Гуманітарна рада Університету аналізує навчально-методичне та 

інформаційне забезпечення (навчально-методичний комплекс, підручники, навчальні 

посібники, методичні рекомендації) поданих дисциплін.  

3.5 На підставі аналізу зазначеної вище інформації Гуманітарна рада 

Університету до 1 листопада формує перелік вибіркових дисциплін та подає його до 

науково-методичного відділу для формування наказу «Про соціально-особистісні 

дисципліни вільного вибору студента». 

3.6 Перелік елективних дисциплін університету, рекомендованих для вивчення 

в наступному навчальному році розміщують для ознайомлення студентів на 

офіційному сайті університету (у розділі Студенту). 

3.7 Перелік вибіркових дисциплін циклу загальної і спеціальної (фахової) 

підготовки розробляється кожною кафедрою окремо, оформлюється у Каталог 

елективних дисциплін кафедри окремо для кожного курсу навчання. Оприлюднюється 

на інформаційних сайтах кафедр. 

3.8 Переліки вибіркових дисциплін для певної спеціальності повинні 

узгоджуватися з освітніми програмами та навчальними планами.  

 



 

4. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ  

4.1 Для формування контингенту здобувачів вищої освіти для вивчення 

вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік декани факультетів ознайомлюють 

студентів із Переліком елективних дисциплін та організовують процедуру вибору 

відповідно до наказу «Про навчальні дисципліни вільного вибору студента». 

4.2 Після ознайомлення з Переліками студенти до 01 грудня – письмово 

(Додаток 1) визначають свій вибір щодо вивчення конкретних дисциплін, що є 

підставою для формування індивідуального навчального плану студента на наступний 

навчальний рік. 

4.3 На підставі заяв студентів у деканатах факультетів обрані дисципліни 

вносяться до системи «Деканат». 

4.4 Науково-методичний відділ формує групи для вивчення вибіркових 

дисциплін на наступний навчальний рік.  

4.5 Якщо студент із поважної причини не зміг записатися вчасно, він, надавши 

відповідні документи, звертається в деканат із заявою для запису на вивчення 

обраних ним дисциплін. Студент, який знехтував своїм правом вибору, буде 

записаний на вивчення тих дисциплін, які деканат вважатиме потрібними.  

4.6 Якщо дисципліну обрало менше 20 студентів, група не формується. 

Науково-методичний відділ здійснює перерозподіл дисциплін, обраних студентами, 

для оптимізації навчальних груп і потоків.  

4.7 Обрані дисципліни вносяться до робочих планів спеціальностей і 

визначають навчальне навантаження кафедр і конкретного викладача, яке 

розраховується до початку навчального року.  

4.8 Загальний термін процедури обрання дисциплін студентами повинен 

складати два тижні.  

ВАРІАНТ 2 

4.1 Для формування контингенту студентів для вивчення вибіркових дисциплін 

на наступний навчальний рік студент (здобувач) самостійно ознайомлюється з 

програмами елективних дисциплін, який розміщений на сайті університету, та 

здійснює процедуру їх вибору відповідно до зазначеного алгоритму: 

– на сайті університету в розділі ″Студенту″ здобувач знаходить факультет, на 

якому навчається; 



– ідентифікує себе за персональним кодом (номер студентського квитка). 

Завдяки цьому він має можливість побачити тільки перелік тих дисциплін, які він має 

обрати для свого курсу навчання 

 

Послідовність обрання дисциплін 

В обраній вкладці студент також має можливість ознайомитись з навчальними 

програмами, анотаціями та презентаціями запропонованих для обрання дисциплін. 

3. Студент обирає дисципліни для вивчення за пріоритетами (від 1 до 5).  

4. Чисельність студентів у групі повинна становити не менше ніж 25 осіб. 

У випадку, якщо кількість студентів, які обрали дисципліну, дорівнює менше ніж 

25 осіб, обирається наступна дисципліна з пріоритетного списку.  

 

Наприклад,  

Пріоритетний список обраних студентом дисциплін 

 

Дисципліна № 1 – не сформована група 

Дисципліна № 2 – сформована група 

Дисципліна № 3 – не сформована група 

Дисципліна № 4 – сформована група 

Дисципліна № 5 – не сформована група 

 

Таким чином, обрані студентом дисципліни за порядковим номером такі: № 2 та 

№ 4. 

У випадку, якщо кількість студентів, які обрали дисципліну дорівнює більше ніж 

25 осіб, формується група.  

5. Отримана інформація щодо обрання студентами дисциплін інтегрується в 

систему ІАС «Деканат», де остаточно формуються групи та потоки для вивчення 

дисципліни. 

 

5. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

5.1 У разі поновлення, переведення студента перезарахування вибіркових 

дисциплін: 

– циклу дисциплін загальної (соціально-особистісної) підготовки проводиться 

деканом факультету; 

– циклу дисциплін загальної і спеціальної (фахової) підготовки проводиться на 

підставі витягу з протоколу засідання науково-методичної комісії зі спеціальності.  



5.2 Перезарахування обсягу кредитів проводиться за рахунок фактично 

вивчених дисциплін певного циклу за умови необхідної кількості кредитів.  

5.3 Якщо навчальні дисципліни за назвою, змістом, кількістю кредитів (годин) та 

формами підсумкового контролю співпадають або відрізняються не більше ніж на 

20 % з вимогами навчального плану НГУ, вирішується питання їх перезарахування 

науково-методичною комісією зі спеціальності при умові відповідності програмних 

вимог з цих дисциплін. 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  

6.1. Дане Положення набуває чинності з____________  

6.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться та затверджуються Вченою 

радою Університету у тому ж порядку, що й саме Положення. 

 

 


