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ПОЛОЖЕННЯ
про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних
дисциплін в Державному вищому навчальному закладі "Український
державний хіміко-технологічний університет"
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення розроблено з метою конкретизації процедури формування
переліку вибіркових навчальних дисциплін та їх обрання і подальшого
вивчення
студентами
на
першому
(бакалаврському),
другому
(магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях.
1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
(стаття 62, пункт 15) та Положення про організацію освітнього процесу
ДВНЗ УДХТУ.
1.3. Перелік вибіркових навчальних дисциплін передбачений навчальним
планом підготовки за відповідною спеціальністю (освітньою програмою), в
обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів
ЄКТС для відповідного рівня вищої освіти. На підставі переліку вибіркових
навчальних дисциплін окремих навчальних планів формується повний
перелік вибіркових навчальних дисциплін Університету, який розміщується
на сайті університету.
1.4. Для конкретизації планування та організації навчального процесу на
кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, який
формується на підставі навчального плану відповідної спеціальності
(освітньої програми).
1.5. До переліку дисциплін робочого навчального плану входять обов'язкові
дисципліни, що обрані університетом з метою виконання вимог Стандарту
вищої освіти (Освітньої програми), та вибіркові дисципліни, які студенти
обирають самостійно.
1.6. Вибіркові навчальні дисципліни - це дисципліни, які пропонуються
вищим навчальним закладом, а також кафедрами університету з метою
задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб студентів, посилення їх
конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці та ефективного
використання можливостей університету, врахування регіональних потреб та
потреб роботодавців тощо.

1.7. Завідувачі відповідних кафедр, що пропонують вибіркові дисципліни,
забезпечують підготовку робочих програм навчальних дисциплін та
навчально-методичного комплексу дисциплін, необхідних для вивчення
вибіркових дисциплін.
1.8. Вивчення студентами вибіркових дисциплін здійснюється згідно з
Положенням про організацію освітнього процесу ДВНЗ УДХТУ.
1.9. Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить не менше 2 кредитів.
1.10. Вивчення вибіркових дисциплін починається в такі терміни:
- для першого та другого рівня - з першого навчального року;
- для третього рівня - з третього навчального року.
1.11. При організації вивчення вибіркових дисциплін формуються повноцінні
групи:
– не менше 25 осіб (для дисциплін циклу загальної підготовки);
– не менше 15 осіб (для дисциплін циклу професійної підготовки).
Допускається формування груп для вивчення дисциплін циклу
професійної підготовки із меншою кількістю осіб у випадку, коли на ОП
навчається менше ніж 15 осіб. Дисципліна обирається більшістю голосів.
1.12. Реалізація вільного вибору студентів передбачає два варіанти:
- вибір дисциплін за блоками. Студенти мають право обрати блок навчальних
дисциплін, що складаються з обов'язкових та вибіркових дисциплін, на весь
період навчання;
- вибір окремих вибіркових дисциплін з переліку навчального плану
відповідної спеціальності (освітньої програми) або з загальноуніверситетського переліку (при виборі дисциплін циклу загальної
підготовки).
1.13. Якщо студент починає заняття на певному рівні вищої освіти з 1
вересня, то він може брати участь у виборі навчальних дисциплін із циклу
вільного вибору наступним чином:
- при виборі за блоками дисциплін - при написанні заяви на вступ на
спеціальність (освітню програму).
- при виборі окремих дисциплін з переліку - для наступного року (семестру)
навчання.
1.14. Перелік дисциплін вільного вибору на наступний навчальний рік може
змінюватись за умови оновлення освітніх програм.
2. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ
СТУДЕНТАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
2.1. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових дисципліни для
першого та третього рівня, до 01 вересня кожного навчального року подають
до деканатів або завідувачу аспірантури та докторантури, відповідно, список
дисциплін, які пропонуються для вибору студентам на наступний навчальний
рік. Дисципліни повинні бути забезпечені навчально-методичними
комплексами дисциплін.

2.2. Деканати формують переліки вибіркових дисциплін факультету по
курсам та спеціальностям і надають їх до навчально-методичного відділу
університету для формування загально-університетського переліку
вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
Деканати спільно з кафедрами до 01 жовтня ознайомлюють студентів із
переліком вибіркових дисциплін та інформують студентів про особливості
формування груп для вивчення вибіркових дисциплін на наступний
навчальний рік.
2.3. Вибір дисциплін студентами здійснюється шляхом подачі письмової
заяви на ім’я декана факультету до 15 жовтня поточного навчального року.
2.4. Заява зберігається в деканаті протягом усього терміну навчання студента.
2.5. На підставі поданих заяв до 01 листопада декан факультету формує
подання на розподіл академічних груп за обраними дисциплінами та подає до
навчальної частини університету.
2.6. Якщо для вивчення окремої вибіркової дисципліни не сформувалась
мінімальна кількість студентів, то деканат доводить до відома студентів
певний блок (перелік) дисциплін, які не будуть вивчатись наступного року.
Після цього студент протягом тижня повинен обрати інший блок дисциплін
(або дисципліни), з яких сформувалась (чи сформується) кількісно група
студентів.
2.7 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.
2.8. Студент, який не визначився з переліком вибіркових дисциплін та не
подав заповнену заяву у визначені терміни, буде записаний на вивчення тих
дисциплін, які деканат вважатиме необхідними для оптимізації кількісного
складу академічних груп.
2.9. Студент в односторонньому порядку не може відмовитись від вибраного
блоку (переліку) дисциплін після розподілу академічних груп. Самочинна
відмова від вивчення курсу тягне за собою невиконання індивідуального
навчального плану студента, за що студент може бути відрахований з
університету.
2.10. Обрані дисципліни вносяться до робочих навчальних планів
спеціальностей (освітніх програм) і індивідуальних річних навчальних планів
студента та визначають навчальне навантаження кафедр і конкретного
викладача. З даного моменту вибіркова дисципліна стає для студента
обов’язковою для вивчення.
2.11. Після остаточного формування і погодження академічних груп з
вивчення вибіркових дисциплін диспетчерською службою навчального
відділу складається розклад занять.

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
3.1. Студентам-учасникам програм академічної мобільності дозволяється
зараховувати вибіркові дисципліни, які прослухані в іншому університетіпартнері, але не передбачені навчальним планом відповідної спеціальності в
університеті (до 20 кредитів).
3.2. Студентам дозволяється перезарахування дисциплін у разі поновлення
або переведення з іншого навчального закладу (до 20 кредитів).
3.3. Перезарахування дисциплін (кредитів) проводиться у відповідності до
вимог викладених у Положенні про організацію освітнього процесу ДВНЗ
УДХТУ.
3.4. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться та затверджуються
Вченою радою університету у тому ж порядку, що й саме Положення.

Перший проректор

Зайчук О.В.

Начальник навчально-наукового центру

Смотраєв Р.В.

Завідувач навчального відділу

Ільченко Н.Ю.

Юридичний відділ

Додаток 1
ЗРАЗОК
заяви студента про обрання їм
вибіркових дисциплін
Декану факультету____________
_____________________________
студента _____курсу
спеціальності__________________
______________________________
______________________________
(П.І.Б.)
ЗАЯВА
Прошу зарахувати мене в групи для вивчення таких вибіркових
дисциплін:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
_______________
(дата)

_________________
(підпис)

Узгоджено:
Завідувач кафедри ___________________ П.І.Б______________________
(підпис)

