
 



1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на 

вільний вибір навчальних дисциплін у Комунальному закладі вищої освіти 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (далі – 

Положення) містить основні вимоги щодо здійснення здобувачем вищої освіти 

права вибору відповідно до статті 62 Закону України «Про вищу освіту»            

№ 1556- VII від 01.07.2014 року, Положення про організацію освітнього 

процесу у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» (для здобувачів вищої освіти), та інших 

нормативних документів Комунального закладу вищої освіти «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (далі – Академії). Вибір 

навчальних дисциплін здобувачем вищої освіти здійснюється у межах, 

визначених відповідною освітньою (освітньо-професійною або освітньо-

науковою) програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш 

як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС. 

При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право обирати 

навчальні дисципліни, що пропонуються для інших освітніх програм 

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, за погодженням із завідувачем 

відділу освітньо-наукової підготовки. Вибірковість навчальних дисциплін 

дозволяє повністю забезпечувати права здобувачів вищої освіти, сприяє 

розвитку їх особистості, становленню здобувачів вищої освіти як повноцінних 

членів сучасного суспільства. Вибірковість також певною мірою 

застосовується для посилення практичних навичок здобувачів вищої освіти.  

1.2 Положення розроблено з метою унормування процесу формування 

переліку та подальшого вивчення здобувачем вищої освіти навчальних 

дисциплін із циклу вільного вибору для здобуття освітніх ступенів магістр та 

доктор філософії.  

1.3 Це Положення забезпечує умови для формалізації процедур:  

- формування та доведення до відома здобувачів вищої освіти переліку 

навчальних дисциплін вільного вибору; 



- здійснення вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін зі 

сформованого переліку;  

- організації подальшого вивчення обраних дисциплін;  

- визнання результатів навчання за обраними дисциплінами.  

1.4 Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти (вибіркові 

навчальні дисципліни) – це дисципліни, які вводяться закладом вищої освіти 

для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних запитів особи для 

потреб суспільства, ефективного використання можливостей закладу освіти, 

врахування регіональних потреб тощо, сприяють академічній мобільності 

здобувача вищої освіти та реалізації його освітніх інтересів.  

1.5 Вибір навчальних дисциплін здобувач вищої освіти здійснює в процесі 

формування індивідуального навчального плану у межах, передбачених 

відповідною освітньою програмою (ОП) та робочим навчальним планом, з 

дотриманням послідовності їхнього вивчення відповідно до структурно-

логічної схеми підготовки фахівця.  

1.6 Обсяг вибіркових навчальних дисциплін має становити не менше 25% 

від загального обсягу кредитів ЄКТС ОП: для ОП підготовки магістра – не 

менш як 24 кредити ЄКТС (при загальному обсязі ОП 90 кредитів), для ОП 

підготовки доктора філософії – не менш як 12 кредитів ЄКТС (при загальному 

обсязі ОП 50 кредитів).  

1.7 Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить не менше 3-х кредитів.  

1.8 Вибіркові навчальні дисципліни, внесені до індивідуального 

навчального плану здобувача вищої освіти, є обов’язковими для вивчення. 1.9 

Вибіркові навчальні дисципліни здобувачі вищої освіти можуть, як правило, 

вивчати:  

 для магістерського рівня підготовки – у 1-му, 2-му і 3-му семестрах;  

 для освітньо-наукового рівня підготовки – на 1-му та 2-му роках 

навчання. 

 

 



2 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА 

ВІЛЬНИЙ ВИБІР ДИСЦИПЛІН 

2.1 Обсяг кожної вибіркової навчальної дисципліни становить, як правило, 

не менше як 3 кредити ЄКТС.  

2.2 Формою підсумкового контролю вибіркових дисциплін є залік.  

2.3 Здобувачі вищої освіти обирають навчальні дисципліни на засадах:  

- академічної свободи, яка виявляється у вільному виборі здобувачами 

вищої освіти навчальних дисциплін відповідно до власних (професійних, 

наукових) інтересів і потреб, не допускається нав’язування певних навчальних 

дисциплін чи примусовий їх вибір;  

- альтернативності, що передбачає декілька, але не менше двох 

рівноцінних вибіркових дисциплін на кожну позицію вибору;  

- науковості та інноваційності: здобувач вищої освіти здійснює вибір на 

підставі опису, навчальних програм (силабусів) дисциплін, 

науковопедагогічного, навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення.  

2.4 Викладання навчальних дисциплін можуть здійснювати усі кафедри за 

умови наявності відповідного забезпечення, що є свідченням спроможності 

кафедри якісно задовольнити потреби здобувачів вищої освіти для створення 

індивідуальної освітньої траєкторії навчання за обраними спеціальностями.  

2.5 Вивчення вибіркових дисциплін може здійснюватися в осінньому та 

весняному семестрах.  

2.6 Перелік дисциплін вільного вибору на наступний навчальний рік може 

змінюватись.  

2.7 Затверджені переліки вибіркових дисциплін розміщуються для 

ознайомлення здобувачів вищої освіти на офіційному сайті Академії, на 

інформаційних стендах кафедр із зазначенням обсягу в кредитах ЄКТС, 

семестру викладання та змісту (анотації) дисциплін.  

 

 



3 ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ 

ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

3.1 Кафедри, які виявили бажання та спроможні забезпечити викладання 

вибіркових дисципліни, подають проректору з науково-педагогічної та 

інноваційної діяльності перелік дисциплін, які пропонуються для вибору 

здобувачам вищої освіти, та короткий опис (анотацію) відповідної вибіркової 

дисципліни.  

3.2 Перелік вибіркових навчальних дисциплін (із зазначенням короткого 

опису змісту дисципліни (анотація), кафедри та науково-педагогічних 

працівників, які викладатимуть дисципліну) оприлюднюють на офіційному 

веб-сайті Академії. 

 3.3 Перелік дисциплін вільного вибору дисциплін на наступний 

навчальний рік може змінюватись. 

3.4 Презентація вибіркових навчальних дисциплін на наступний 

навчальний рік проводиться кафедрами на зборах здобувачів вищої освіти 

протягом першого тижня навчання та в останній день сесії – на новий семестр. 

3.5 Під час презентації кафедри представляють здобувачам вищої освіти 

мету та кінцеві цілі вивчення вибіркової навчальної дисципліни, зміст 

програми, надають інформацію щодо забезпечення викладання дисципліни 

тощо. Протягом тижня завідувач відділу освітньо-наукової підготовки 

проводить опитування здобувачів вищої освіти щодо обрання ними 

вибіркових навчальних дисциплін, та попередній запис здобувачів вищої 

освіти на вивчення дисциплін вільного вибору.  

3.6 Якщо окрему вибіркову дисципліну не обрала мінімальна кількість 

здобувачів вищої освіти, завідувач відділу освітньо-наукової підготовки 

виключає її з переліку, про що інформує здобувачів вищої освіти. Після цього 

здобувач вищої освіти упродовж 1 тижня обирає іншу вибіркову дисципліну, 

вивчення якої обрала достатня кількість здобувачів вищої освіти.  

3.7 Якщо здобувач вищої освіти із поважної причини не зміг записатися 

вчасно, він, надавши відповідні документи, звертається до відділу 



освітньонаукової підготовки із заявою для запису на вивчення обраної ним 

вибіркової дисципліни. 

3.8 Після погодження дисциплін, здобувачі вищої освіти подають 

завідувачу відділу освітньо-наукової підготовки заяви про обрані ними 

дисципліни (Додаток 1) з проханням включити їх до свого індивідуального 

плану. 

3.9 Заяви зберігаються у відділі освітньо-наукової підготовки до 

закінчення строку навчання, після чого знищуються. 

3.10 На підставі поданих заяв складається список здобувачів вищої освіти 

та формуються групи для вивчення відповідної вибіркової дисципліни.  

3.110 Заява здобувача вищої освіти є підставою для включення цієї 

дисципліни до індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти.         

3.12 Вибіркова навчальна дисципліна запроваджується за умови 

чисельності здобувачів вищої освіти, які її обрали, у кількості не менш як 5 

осіб.  

   3.13 Здобувач вищої освіти в односторонньому порядку не може 

відмовитися від вибраного і затвердженого переліку вибіркових навчальних 

дисциплін. Така відмова призводить до академічної заборгованості і 

призводить до невиконання індивідуального навчального плану.  

3.14 З об’єктивних причин студент може внести зміни до заявленої ним 

варіативної складової індивідуального навчального плану на наступний 

семестр, подавши до відділу освітньо-наукової підготовки відповідну заяву на 

ім’я завідувача відділу. 

3.15 Завідувач відділу освітньо-наукової підготовки формує подання щодо 

переліку вибіркових навчальних дисциплін, груп здобувачів вищої освіти, які 

обрали відповідну вибіркову дисципліну для вивчення у наступному 

навчальному році, та подає його до 01 червня на затвердження проректору з 

науково-педагогічної та інноваційної діяльності.  

3.16 Завідувач відділу освітньо-наукової підготовки доводить до відома 

кафедри інформацію про кількість груп та здобувачів вищої освіти, які 

записалися і будуть відвідувати ту чи іншу вибіркову дисципліну.  



3.17 Розклад занять формується відділом освітньо-наукової підготовки з 

урахуванням необхідності забезпечення права здобувачів вищої освіти на 

ивчення дисциплін вільного вибору в час, що не співпадає з розкладом занять 

здобувача вищої освіти обов’язкових компонентів  освітньої програми. 

4 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1 Відділ освітньо-наукової підготовки може перезарахувати результати 

вивчення дисципліни у разі поновлення або переведення здобувача вищої 

освіти з іншого закладу вищої освіти на підставі виданої йому академічної 

довідки.  

4.2 Зміни та доповнення до даного Положення вносяться та 

затверджуються Вченою радою Академії у встановленому порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

Завідувачу відділу освітньо-наукової підготовки  

Полещук Л.В. 

студента 1 курсу магістерського рівня 

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

освітньої програми _______________________ 

_________________________________ 
_______________________________________ 

Прізвище, ім’я, по батькові 

 

ЗАЯВА 

 
 

 Із запропонованих навчальним планом вибіркових дисциплін (з 

переліку) я обираю дисципліни  

І семестру:  

1. ___________________________________________________________ 
    (вказати повну назву дисципліни) 

викладач _____________________________________________________ 
(вказати прізвище та ініціали викладача) 

 

 

 

___________________                                                            ____________________          

дата                                                                                             підпис 
 

 


