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1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про вільний вибір студентами вибіркових навчальних 

дисциплін (далі - Положення) у Житомирському національному агроекологічному 

університету (далі – Університет) містить основні вимоги щодо здійснення 

студентом права вибору відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та 

визначає процедуру проведення та оформлення запису здобувачів вищої освіти на 

вивчення вибіркових навчальних дисциплін визначених відповідною освітньою 

програмою, навчальним планом підготовки бакалаврів, магістрів, докторів 

філософії, у обсязі, що відповідає навчальному плану та передбаченому для 

відповідного ступеня вищої освіти.  

1.2. Для ефективного планування та якісної організації освітнього процесу на 

кожний навчальний рік складається/ удосконалюється каталог вибіркових 

навчальних дисциплін (далі – Каталог) та складається індивідуальний навчальний 

план (далі – План), що формується на підставі стандарту вищої освіти, освітньої 

програми та навчального плану відповідної спеціальності. 

1.3. Освітня програма формується з урахуванням вимог стандартів вищої 

освіти проєктною групою та колективом випускової кафедри із обов’язковим 

залученням стейкхолдерів і здобувачів вищої освіти. Обсяг дисциплін вільного 

вибору складає не менше 25 % загальної кількості кредитів ECTS, передбачених для 

освітньої програми відповідного рівня вищої освіти.  

1.4. Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти складається з 

обов’язкової, варіативної та практичної компонент, атестації здобувачів вищої 

освіти. Варіативна компонента формується з навчальних дисциплін за вибором 

здобувача вищої освіти для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних 

вимог, підвищення їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці, 

ефективного використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних 

особливостей тощо.  

Вибіркові навчальні дисципліни професійного та практичного спрямування 

надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями, що 

визначають характер майбутньої діяльності, сприяють академічній мобільності 

студента, формуванню індивідуальної освітньої траєкторії та його особистим 

інтересам. 

1.5. Реалізація процедури вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами 

вищої освіти передбачає вибір окремих дисциплін з Каталогу Університету на 

відповідний навчальний рік, або увесь період навчання. При виборі навчальних 

дисциплін здобувач освіти має забезпечити виконання встановленого річного обсягу 

у межах 60 кредитів ECTS. Індивідуальний навчальний план план здобувача вищої 

освіти розробляється на кожен навчальний рік і включає всі дисципліни обов’язкової 

компоненти та вибіркові навчальні дисципліни, з врахуванням структурно-логічної 

послідовності вивчення дисциплін, що визначають зміст освіти за певною 

спеціальністю. 
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1.6. Завідувачі кафедр, які пропонують наповнення Каталогу Університету для 

формування індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти, за умови 

вибору пропонованої дисципліни, до початку навчального року забезпечують 

підготовку навчально-методичного контенту та його розміщення на загально 

університетській платформі Moodle. 

1.7. Обов’язкова кількість та обсяги кредитів ECTS вибіркових навчальних 

дисциплін відображені у навчальному плані підготовки здобувачів вищої освіти. 

Випусковою кафедрою до навчального плану може вноситися перелік вибіркових 

навчальних дисциплін, які здобувач освіти може обрати для закріплення 

професійних компетентностей.  Дисципліни вільного вибору здобувача вищої освіти 

представлені у навчальному плані відповідної спеціальності переліком дисциплін, 

що включає в себе як дисципліни відповідної випускової кафедри, так і дисципліни 

інших кафедр, що є однаковими за обсягом кредитів та формою контролю. 

Здобувач вищої освіти має право обрати навчальні дисципліни із 

запропонованого переліку, або будь-які інші дисципліни із навчального плану іншої 

спеціальності, які відповідають необхідному обсягу кредитів та викладаються у 

відповідному семестрі. Якщо здобувач вищої освіти обирає дисципліну з іншого 

навчального плану, він зобов’язаний виконувати всі види робіт, передбачені 

робочою програмою дисципліни, та скласти відповідний підсумковий контроль, в 

тому числі екзамен, не зважаючи на кількість екзаменів, які передбачені навчальним 

планом його спеціальності в даному семестрі. Здобувач вищої освіти не може 

обирати дисципліни з інших навчальних планів, якщо наслідком його вибору 

передбачувано є формування академічної заборгованості через відсутність 

необхідного рівня знань та вмінь. 

1.7. Вибір дисциплін варіативної компоненти освітньої програми здобувач 

вищої освіти здійснює при формуванні індивідуального навчального плану, що є 

основним робочим документом. Індивідуальний навчальний план  формується на 

навчальний рік на підставі затвердженого навчального плану і включає всі навчальні 

дисципліни обов’язкової компоненти та вибіркові навчальні дисципліни, обрані 

здобувачем, з обов'язковим дотриманням нормативно встановлених термінів 

підготовки фахівця певного рівня вищої освіти, з урахуванням структурно-логічної 

послідовності вивчення навчальних дисциплін, що визначають зміст освіти за 

певною спеціальністю, та системи оцінювання (підсумковий контроль знань, або 

підсумкова атестація).  

1.8. Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить, як правило, 4 кредити 

ECTS.  Не рекомендується передбачати курсові роботи з дисциплін, що 

пропонуються у варіативній компоненті навчального плану. Перелік дисциплін 

вільного вибору переглядається кафедрами щороку. 

1.9. Вивчення вибіркових навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти 

здійснюється згідно з Положенням про організацію освітнього процесу ЖНАЕУ та 

затвердженим розкладом навчальних занять. 
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2. Порядок реалізації права вільного вибору здобувачами вищої освіти 

вибіркових навчальних дисциплін 

2.1. Положення передбачає такий порядок представлення та вибору 

вибіркових дисциплін:  

1) подання кафедрами до відповідного деканату переліку дисциплін та їх описів 

або пакетів дисциплін, запропонованих для вільного вибору студентам у розрізі 

навчальних курсів (семестрів);  

2) формування Каталогу Університету з детальними експлікаціями, 

представлених кафедрами для вільного вибору студентам (по курсах і семестрах);  

3) складання інструкції для студентів щодо особливостей вибору дисциплін, 

реєстрації та формування груп для вивчення вибіркових навчальних дисциплін, а 

також їх обсягів і кількості у розрізі циклів для формування індивідуального 

навчального плану здобувача вищої освіти на певний семестр. При цьому слід 

враховувати, що загальний обсяг теоретичного та практичного навчання (в т.ч. 

підсумкова атестація) у семестрі має становити, 30, а у навчальному році – 60 

кредитів ECTS;  

4) розміщення на сайті Університету інструкції та Каталогу Університету, 

експлікації вибіркових навчальних дисциплін та доведення їх до відома здобувачів 

вищої освіти;  

5) здійснення вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін зі 

сформованого переліку і формування мобільних груп студентів для вивчення 

вибраних дисциплін за курсами, семестрами. Підготовка проєкту наказу ректора 

щодо формування списків мобільних груп студентів і організація вивчення 

вибіркових навчальних дисциплін; 

6) завідувачам випускових кафедр та кураторам академічних груп у період з 20 

березня до 07 квітня (для старших курсів) та з 01 вересня  до 30 вересня (для 

студентів 1 курсів освітніх ступенів бакалавр, магістр, доктор філософії) забезпечити 

проведення процедур формування вибіркової компоненти індивідуального 

навчального плану, при цьому необхідно враховувати, що: 

1) для здобувачів освітнього ступеня бакалавр вибіркова компонента 

навчального плану становить: 

- на базі ПЗСО – не менше 60 кредитів ECTS (1800 год.): 

- на базі освітнього ступеня молодший бакалавр (ОКР «Молодший 

спеціаліст): 

термін навчання – 1 рік 10 місяців – 30 кредитів ECTS (900 год.); 

термін навчання – 2 роки 10 місяців – 45 кредитів ECTS (1350 год.); 

2) для здобувачів освітнього ступеня магістр (обсяг освітньо-професійної 

програми 90 кредитів) вибіркова компонента навчального плану становить не 

менше 23 кредитів ECTS (690 год.); для здобувачів освітнього ступеня магістр 

галузі знань 21 “Ветеринарна медицина” (обсяг освітньо-професійної 

програми 360 кредитів) вибіркова компонента навчального плану становить не 

менше 90 кредитів ECTS (2700 год.); 
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3) для здобувачів освітнього ступеня доктора філософії вибіркова компонента 

навчального плану становить не менше 15 кредитів ECTS (450 год.); 

 вивчення дисциплін за вільним вибором здобувачів розпочинається для: 

 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

- на базі ПЗСО – з 4-го семестру; 

- на базі освітнього ступеня молодший бакалавр (ОКР «Молодший 

спеціаліст») – з 2-го семестру; 

– другого (магістерського) рівня вищої освіти – з 2-го семестру; 

– третього рівня вищої освіти (ступінь «доктор філософії) – з 2-го семестру; 

7) здобувач вищої освіти подає заяву на ім’я ректора Університету про перелік 

вибіркових навчальних дисциплін, які він хоче вивчати в наступному навчальному 

році. Заяви здобувачів вищої освіти зберігаються на випусковій кафедрі протягом 

всього терміну навчання; 

8) на підставі поданих заяв куратори академічних груп складають списки 

здобувачів вищої освіти та формують їх у групи з чисельністю не менше 12 осіб;  при 

формуванні зведених груп з вивчення дисциплін вільного вибору мовленнєвого, 

інформативного спрямування та дисциплін, де передбачено лабораторні роботи, 

застосовується такий же алгоритм; 

9) у разі, якщо для вивчення окремої вибіркової навчальної дисципліни не 

сформовано групу з мінімальною кількістю здобувачів вищої освіти, то здобувачам 

повідомляється не пізніше, ніж за 3 дні після формування груп, про перелік 

дисциплін, які не будуть вивчатися. Після цього здобувач протягом тижня повинен 

обрати іншу дисципліну, для вивчення якої є кількісно сформована група; 

2.2. Якщо здобувач вищої освіти з поважної причини (хвороба, участь в 

академічній мобільності, військова служба і т.д)  не визначився з вибірковими 

навчальними дисциплінами, то він має право визначитися протягом першого тижня 

після того, як він з’явиться на навчання. Здобувач вищої освіти, який не визначився 

з переліком вибіркових навчальних дисциплін та не подав заяву у визначені терміни, 

буде включений до групи вивчення тих дисциплін, які визначить гарант освітньої 

програми, або завідувач випускової кафедри. 

2.3. Обрані здобувачем вищої освіти вибіркові навчальні дисципліни вносяться 

до індивідуального навчального плану та визначають навчальне навантаження 

кафедри на навчальний рік. З моменту внесення вибіркових навчальних дисциплін 

до індивідуального навчального плану здобувача такі дисципліни набувають статусу 

обов’язкових до вивчення. 

 

3. Навчально-методичне забезпечення вибіркових навчальних дисциплін 

3.1. До викладання вибіркових навчальних дисциплін можуть бути залучені усі 

кафедри Університету за умови наявності відповідного кадрового, навчально-

методичного та інформаційного забезпечення. Дотримання таких вимог є 

свідченням спроможності кафедри якісно надавати освітні послуги та задовольняти 

потреби здобувачів вищої освіти в контексті формування їх індивідуальної освітньої 

траєкторії навчання за обраними спеціальностями. 
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3.2. Кафедра несе відповідальність за якість викладання і належне навчально-

методичне забезпечення вибіркових навчальних дисциплін, що пропонуються 

студентам для реалізації ними права вільного вибору.  

3.3. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових навчальних дисциплін 

до 01 лютого кожного навчального року вносять зміни до Каталогу Університету. 

3.4. Для забезпечення принципу конкуренції при виборі здобувачами вищої 

освіти вибіркових навчальних дисциплін, науково-педагогічним працівникам 

кафедр у вільний від проведення навчальних занять час рекомендується проводити 

презентаційні заходи. 

3.5. Пропозиції щодо внесення змін до переліку вибіркових навчальних 

дисциплін на кожен наступний навчальний рік розглядаються та затверджуються на 

засіданнях кафедр Університету із залученням гаранта освітньої програми, 

стейкхолдерів та здобувачів вищої освіти. 

 

4. Процедура перезарахування кредитів 

4.1. У разі поновлення, або переведення здобувачів вищої освіти 

перезарахування вибіркових дисциплін проводиться деканом факультету та 

завідувачем випускової кафедри на підставі академічної довідки, виданої здобувачу 

освіти у встановленому порядку. 

4.2. Процедура перезарахування обсягу кредитів вибіркових навчальних 

дисциплін проводиться за рахунок фактично вивчених дисциплін певного циклу 

здобувачем вищої освіти за умови однакової, або більшої кількості кредитів ECTS. 

4.3. В окремих випадках ректором Університету може прийматися рішення 

щодо перезарахування вибіркових навчальних дисциплін здобувачам вищої освіти, 

які були учасниками академічної мобільності, та успішно склали вибіркові 

дисципліни ВНЗ-партнера, які не передбачені навчальним планом відповідної 

спеціальності Університету. 

4.4. У випадку зарахування для здобуття освітнього ступеня бакалавр (на базі 

освітнього ступеня молодшого бакалавра, або молодшого спеціаліста) зі скороченим 

терміном навчання, за письмовою заявою студента і згодою випускової кафедри 

можливе перезарахування вибіркових дисциплін за рахунок фактично вивчених 

дисциплін із циклу вільного вибору.  

4.5. Внесення суттєвих змін до порядку реалізації вільного вибору студентами 

навчальних дисциплін здійснюється лише за згодою органів студентського 

самоврядування Університету. У випадку, якщо запропоновані зміни звужують 

права студентів на вибір навчальних дисциплін, необхідне отримання згоди органів 

студентського самоврядування Університету. 
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5. Прикінцеві положення 

 

5.1. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться відповідним наказом 

ректора Університету. 

5.2. З моменту затвердження нової редакції даного Положення в 

установленому порядку попереднє втрачає чинність. 
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Додатки 

Додаток А 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

(назва дисципліни) 

для «Каталогу вибіркових навчальних дисциплін» 

 

Назва дисципліни  

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

 

Викладач  

Кафедра 

(яка забезпечує викладання 
дисципліни) 

 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..………………………………… 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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Додаток Б 

 

 

Декану факультету_______ 

________________________ 

студента (ки) ______ курсу 

спеціальності _____________ 

________ форми навчання 

_________________________ 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу включити до мого індивідуального навчального плану на 

2020/2021 н. р. такі вибіркові навчальні дисципліни1 

1._________________________________________________  ( ____семестр) 

2. _________________________________________________ ( ____семестр) 

3. _________________________________________________ ( ____семестр) 

4. _________________________________________________ ( ____семестр) 

5. _________________________________________________ ( ____семестр) 
 

 

(дата)                                                                                             (підпис) 

 

 

 

 

 

 

Візи: 

 

Гарант освітньої програми  

 

Завідувач випускової кафедри 

 

Куратор академічної групи

                                                           
1 КІЛЬКІСТЬ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ 



Додаток В 

 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Кафедра / 

викладач, якої 

буде викладати 

дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, на 

розвиток якої 

спрямована дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

семінар, проектна 

робота, проблемні 

заняття тощо) 

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну 
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Додаток Д 

  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН  

ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
 
 

 
 

Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________  

Фотокартка 
3х4 см 

 

___________________________________________________________________ 

   Факультет __________________________________________________________ 

    Освітня  програма   __________________________________________________  

 Спеціальність________________________________________________________ 

М.П.     Спеціалізація________________________________________________________ 

     Рівень  вищої  освіти _________________________________________________ 

 Форма навчання _____________________________________________________ 

 Вступив(ла) на ____  курс  з “____”______________ 20___ р. (наказ № ____) 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультету __________________      

 

 

 
   (підпис)    (прізвище та ініціали) 

 

 

Гарант освітньої програми 
__________________ 

   
       

     (підпис)  (прізвище та ініціали) 
 

 

Голова студентської ради факультету 
__________________ 

   
       

     (підпис)  (прізвище та ініціали) 

Здобувач вищої освіти  __________________      
   (підпис)    (прізвище та ініціали) 
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Додаток Е 
 

I. План навчання на ______ курс 20___ / 20___ н.р.  

   

Обсяг 

Обсяг аудиторних      

     

годин 

      

 

Навчальні дисципліни, курсові 

 

годин, 

   

Сам. Сем. 

  

Код 
№ з/п 

      
Викладач 

роботи (проекти) 
 

кредитів 
  

Прак Мод. роб. контр. кафедри   

Лекц. 

  

   
ЄКТС 

 
Лаб контр. 

     
          

            

  ____ семестр - 30 кредитів ЄКТС                

1. Обов’язкова компонента            

            

            

            

2. Варіативна компонента         

            

            

            

  _____ семестр - 30 кредитів ЄКТС               

1. Обов’язкова компонента           

            

            

            

             

2. Варіативна компонента           

            

            

             

   II. Практика                  

   

Кредитів 

Місце       

 
Вид практики 

 
проходжен- Керівник 

 
Термін Примітка   

ЄКТС 

 

   

ня 

       

           

             

             

 Студент ________________      Декан               

З- Залік   КР-Курсова робота     

Е- Екзамен            

   ІІI. Атестація                    

№   Назва        Термін               

1                          

             

              
 

Декан______________________________________________(підпис) 

 

   Гарант освітньо-професійної програми__________________(підпис) 

 

Студент_____________________________________________(підпис)



 


