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про порядок та умови обрання 
здобувачами вищої освіти вибіркових 
дисциплін у Вищому навчальному 
приватному закладі «Дніпропетровський 
гуманітарний університет»

Відповідно до Закону України від 1 липня 2014 року № 1556 «Про вищу
освіту»,  на  виконання  рішення  Вченої  ради  ВНПЗ  «Дніпропетровський
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1. Надати  чинності  Положенню  про  порядок  та  умови  обрання
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2. Наказ  довести  до  відома  науково-педагогічних  працівників  та
студентів університету.
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Дубов С.М. 371-51-40

0



           ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою
ВНПЗ «Дніпропетровський
гуманітарний університет»
14 грудня 2015 року
протокол № 5

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок та умови обрання здобувачами

вищої освіти вибіркових дисциплін 
у Вищому навчальному приватному закладі

«Дніпропетровський гуманітарний університет»

Дніпропетровськ
2015

1



1. Загальні положення

1.1. Положення  про  вибіркові  дисципліни  у  Вищому  навчальному
приватному закладі  «Дніпропетровський гуманітарний університет» (далі  –
Університет, Положення) містить основні вимоги щодо здійснення студентом
права вибору відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

1.2. Вибір  навчальних  дисциплін  здійснюється  здобувачем  вищої
освіти у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим
навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної
кількості кредитів ЄКТС, передбачених для цього рівня вищої освіти.

1.3. Навчальні  дисципліни  за  вибором  здобувача  вищої  освіти  або
вибіркові  навчальні  дисципліни  –  це  дисципліни,  які  вводяться  вищим
навчальним  закладом  для  більш  повного  задоволення  освітніх  і
кваліфікаційних  запитів  особи  для  потреб  суспільства,  ефективнішого
використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних потреб
тощо.

1.4. Вибір дисциплін варіативної частини освітньої програми студент
здійснює при формуванні індивідуального навчального плану.

1.5. Нормативний зміст освітньої  програми з будь-якої  спеціальності
визначається стандартом вищої освіти, варіативний – випусковою кафедрою.

1.6. Вибіркові  дисципліни  професійної  та  практичної  підготовки
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.

2. Організаційно-методичне забезпечення права
здобувачів вищої освіти на вибір дисциплін

2.1. Вивчення  дисциплін  за  вибором  для  здобувачів  першого  рівня
вищої освіти (ступінь бакалавра)  та здобувачів другого рівня вищої освіти
(ступінь магістра) розпочинається з І семестру.

2.2. Для  здобувачів  вищої  освіти  ступеня  бакалавра  варіативна
компонента  освітньо-професійної  програми  становить  1800  годин  (60
кредитів ЄКТС).

2.3.  В межах циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки
здобувачі вищої освіти ступеню бакалавра мають обрати:

– з  переліку  дисциплін,  що  формують  компетентності  з  історії  та
культури  України  №1  –  2  дисципліни  загальним  обсягом  180  годин  (6
кредитів ЄКТС);

– з переліку дисциплін, що формують компетентності з іноземної мови
№2 – 1 дисципліну загальним обсягом 180 годин (6 кредитів ЄКТС);

– з переліку дисциплін, що формують інші гуманітарні та соціально-
економічні компетентності №3 – 5 дисципліни загальним обсягом 450 годин
(15 кредитів ЄКТС).
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2.4. В  межах  циклу  природничо-наукової  (фундаментальної)
підготовки  та  циклу  професійної  і  практичної  підготовки  здобувачі  вищої
освіти ступеню бакалавра мають обрати:

– з переліку дисциплін №4 – 3 дисципліни загальним обсягом 300 годин
(10 кредитів ЄКТС);

– з переліку дисциплін №5 – 2 дисципліни загальним обсягом 240 годин
(8 кредитів ЄКТС);

– блок  дисциплін  №1  або  блок  дисциплін  №2  –  по  5  дисциплін
загальним обсягом 450 годин (15 кредитів ЄКТС).

2.5. При формуванні вибіркової  частини освітніх програм, складанні
навчальних та робочих навчальних планів слід враховувати такі підходи для
викладання дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра:

– з І по ІV семестри планується вивчення дисциплін циклу гуманітарної
та  соціально-економічної  підготовки  –  3  дисципліни  у  І  семестрі,  по  2
дисципліни у ІІ-IV семестрах;

– з  ІV  по  VIII  семестри  планується  вивчення  дисциплін  циклу
природничо-наукової  (фундаментальної)  підготовки та  циклу професійної  і
практичної підготовки – 1 дисципліна у IV семестрі, по 2 дисципліни у V, VI
та VIII семестрах, 3 дисципліни у VII семестрі.

2.6. Вибіркова навчальна дисципліна циклу гуманітарної та соціально-
економічної підготовки запроваджується за умови чисельності групи не менш
як  20  осіб;  циклу  природничо-наукової  (фундаментальної)  підготовки  та
професійної і практичної – в межах навчальних груп денної та заочної форм
навчання.

2.7. Для  здобувачів  вищої  освіти  ступеня  магістра  варіативна
компонента освітньо-професійної програми становить 690 годин (23 кредити
ЄКТС).

2.8. В  межах  циклу  професійно-орієнтованої  гуманітарної  та
соціально-економічної  підготовки здобувачі  вищої освіти ступеню магістра
мають обрати:

– з переліку дисциплін №1 – 3 дисципліни загальним обсягом 270 годин
(9 кредитів ЄКТС).

2.9. Вибіркові дисципліни циклу професійної і практичної підготовки
здобувачі вищої освіти ступеню магістра обирають за спеціалізаціями:

 – блок  дисциплін  №1  або  блок  дисциплін  №2  –  по  4  дисципліни
загальним обсягом 420 годин (14 кредитів ЄКТС).

2.10. При формуванні вибіркової  частини освітніх програм, складанні
навчальних та робочих навчальних планів слід враховувати такі підходи для
викладання дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти ступеня магістра:

– з І по ІІ семестри планується вивчення дисциплін циклу професійно-
орієнтованої  гуманітарної  та  соціально-економічної  підготовки  –  2
дисципліни у І семестрі, 1 дисципліна у ІІ семестрі;

– з І по ІI семестри планується вивчення дисциплін циклу професійної
та практичної підготовки – по 2 дисципліни у кожному семестрі.
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3. Порядок формування вибіркової складової
індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти

3.1. Для формування контингенту для вивчення вибіркових дисциплін
на  наступний  навчальний  рік  декани  факультетів  (завідувачі  випускових
кафедр) ознайомлюють здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра та ступеня
магістра  з  переліком вибіркових  дисциплін та  організовують  процедуру їх
вибору  у  термін  до  1  червня  поточного навчального  року (для  здобувачів
вищої освіти, які зараховані на І курс – до 10 вересня).

3.2. Після ознайомлення з переліком здобувачі  вищої освіти ступеня
бакалавра та ступеня магістра у термін до 15 червня (для здобувачів вищої
освіти, які зараховані на І курс – до 15 вересня) письмово визначають свій
вибір щодо вивчення вибіркових дисциплін, що є підставою для формування
індивідуального  навчального  плану  здобувача  вищої  освіти  на  наступний
навчальний рік.

3.3. На підставі заяв здобувачів вищої освіти та подання факультетів
(випускових кафедр) навчально-методичним відділом формується наказ щодо
створенню  груп  для  вивчення  вибіркових  дисциплін  на  наступний
навчальний рік.

3.4. Якщо  здобувач  вищої  освіти  із  поважної  причини  не  зміг
записатися  вчасно,  він,  надавши  відповідні  документи,  звертається  до
деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін. Студент,
який  знехтував  своїм  правом  вибору,  буде  записаний  на  вивчення  тих
дисциплін,  які  деканат  (випускова  кафедра)  вважатиме  потрібними  для
оптимізації навчальних груп і потоків.

4. Процедура перезарахування кредитів

4.1. У  разі  поновлення  або  переведення  здобувача  вищої  освіти
перезарахування вибіркових дисциплін здійснюється деканом факультету на
підставі витягу з протоколу засідання випускової кафедри.

4.2. Перезарахування  кредитів  проводиться  за  рахунок  фактично
вивчених дисциплін певного циклу за умови однакової кількості кредитів.

5. Прикінцеві положення

5.1. Положення набуває чинності з 1 січня 2016 року.
5.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться та затверджуються

Вченою радою Університету.
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Додаток

ЗРАЗОК

заяви здобувача вищої освіти на включення до індивідуального

навчального плану дисциплін вільного вибору

Декану юридичного факультету

(завідувачу кафедри __________)

                                                             

студента                курсу

спеціальності                                   

                                                          

  (П.І.Б.)

ЗАЯВА

Прошу  включити  в  мій  індивідуальний  навчальний  план  на

20__/20__ навчальний рік наступні вибіркові дисципліни:

1.                                                                                                                             

2.                                                                                                                             

3.                                                                                                                             

4.                                                                                                                             

(дата) (підпис)

Узгоджено:

Куратор                                                    /ПІБ/

підпис
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