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Положення про вибіркові дисципліни у Приватному вищому навчальному 

закладі "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая" (далі- ІШНЗ «МНТУ») розроблено відповідно до вимог Закону України 

«Про вищу освіту» від 01.07.2014 .M~1556-VII, враховуючи Методичні 

рекомендації щодо впровадження Європейської кредитно-трансферної системи 

(ЄКТС) і їі ключових документів у вищих навчальних закладах та з урахуванням 

інших локальних положень Університету. 



ЗМІСТ 

1. ЗАГ АЛЬНІ ПОЛОЖЕІ-П-ІЯ ..................................................................................... 4 

2. ОРГ АНІ З АЦІЯ ВИБОРУ БЛОКУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ................... 4 

З. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЛОКУ ВИБІРКОВИХ 
ДИСЦИПЛІН ................................................................................................................. 5 

4. ПОРЯДОК ФОРМУВАІ-П-ІЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 
ІНДИВІДУ АЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗДОБУВА ЧА ............................ 5 

5. ПРИКІНІ(ЕВІ ПОЛО)КЕІ-П-ІЯ ................................................................................ б 

Додаток] ..................................................................................................................... 7 

4 



1. ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про вибіркові дисципшни у Приватному вищому 

навчальному закладі «Міжнародний науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая» (далі - Положення) містить основні вимоги щодо 

здійснення Здобувачем вищої освіти (далі- Здобувач) права вибору відповідно 

до статті 62 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року N2 1556-VII. 
1.2. Положення Грунтується на засадах студентацентрованого підходу і 

вільного творчого навчання, що гарантує Здобувачам побудову індивідуальної 

траєкторії навчання з урахуванням власного потенціалу, особистісного росту та 

своїх професійних інтересів. 

1.3. У Приватному вищому навчальному закладі «Міжнародний науково
технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (далі - ПВНЗ «МНТУ » або 
Університет) запроваджена система вибору Здобувачами блоків дисциплін. Вибір 

блоку навчальних дисциплін здійснюється на всіх освітніх рівнях вищої освіти та 

у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим 

навчальним планом, в обсязі, що становить не менш ніж 25 % від загальної 
кількості кредитів ЄКТС, передбачених для відповідного рівня вищої освіти. 

1.4. Вибіркові блоки навчальних дисциплін - це блоки дисциплін, що 

вводяться ПВНЗ «МНТУ» з метою більш повного задоволення освітніх і 

кваліфікаційних запитів Здобувача для потреб суспільства, врахування 

регіональних потреб, ефективнішого використання можливостей тощо. 

1.5. Вибір блоку дисциплін варіативної частини навчального плану 

освітньої програми Здобувач здійснює при формуванні індивідуального 

навчального плану. 

1.6. Нормативний зміст освітньої програми визначається стандартом вищої 
освіти, в разі його наявності, або тимчасовим стандартом ПВНЗ «МНТУ», а 

варіативний- робочою (проектною) групою освітньої програми. 

1.7. Вибіркові дисципліни надають можливість поглибити професійні 

компетентності, здійснювати поглиблену підготовку за певними програмами та 

спеціалізаціями, що визначають характер майбутньої діяльності; сприяють 

академічній мобільності Здобувача та його особистим інтересам, дозволяють 

здійснювати впровадження спеціалізацій в межах базової програми з метою 

формування компетенцій Здобувача відповідно до вимог ринку праці. 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРУ БЛОКУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

2.1. Обсяг дисципліни вільного вибору Здобувача становить ціле число (не 
менше З) кредитів ЄКТС (не менше 90 годин). 

2.2. Вивчення дисциплін вибіркового блоку Здобувача першого рівня 

вищої освіти (ступінь бакалавр) розпочинається з ІІІ семестру. Варіативна 
компонента освітньої програми становить не менше 1800 год. І 60 кредитів. 

2.3. Вивчення дисциплін вибіркового блоку Здобувача другого рівня 

вищої освіти (ступінь магістр) розпочинається з І семестру. Варіативна 

компонента освітньої програми становить не менше 690 год. І 23 кредити. 
2.4. Вивчення дисциплін вибіркового блоку Здобувача третього рівня 

вищої освіти (ступінь доктора філософії) розпочинається з І семестру. 

Варіативна компонента освітньої програми становить не менше 360 год. 
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І 15 кредитів. 

2.5. Блок вибіркових навчальних дисципшн запроваджується за умови 

чисельності групи не менш ніж 5 осіб. 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БЛОКУ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

З .1. Викладання дисциплін вибіркових блоків можуть здшснювати всі 

кафедри Університету за умови наявності відповідного кадрового, навчально
методичного та інформаційного забезпечення. 

З .2. Для розробки та оновлення переліку та змісту вибіркових дисциплін, 
що входять до блоків, наказом ректора Університету створюються робочі групи 

(за головуванням гарантів освітніх програм). Перегляд змісту блоку дисциплін 
вільного вибору здійснюється постійно у разі: 

- звернення Здобувачів із заявою щодо посилення певних компетентностей 

освітньої програми; 

- пропозиції роботодавців щодо необхідності отримання Здобувачами 
певних компетентностей; . . . . .. 

- за шщштивою гаранта освпньо1 програми. 

З.З. За умови зміни змісту вибіркових блоків робочі групи аналіЗують 

спроможність забезпечення кафедр щодо організації освітнього процесу 

відповідної якості. Основними критеріями є: кадрове забезпечення (науковий 

ступінь, вчене звання науково-педагогічного працівника (далі - НПП), 

підвищення кваліфікації, досвід викладання дисципліни, досвід роботи, наукова 

активність тощо); навчально-методичне забезпечення; матеріально-технічне 

забезпечення. 

З .4. На підставі аналізу зазначеної вище інформації робочі групи формують 
перелік вибіркових дисциплін, групують їх у блоки та подають для розгляду та 

затвердження Вченою радою Університету. 

З.5. Затверджені в установленому порядку блоки вибіркових дисциплін 

формують окремо для кожного освітнього ступеня та програми і розміщують для 

ознайомлення Здобувачів на офіційному вебсайті Університету із зазначенням 

анотації дисципліни (короткий зміст, обсяг кредитів ЄКТС, семестр вивчення). 

З .6. Перелік блоків вибіркових дисциплін для кожної спеціальності в 

Університеті повинні узгоджуватися з освітніми програмами (освітньо

професійними, освітньо-науковими) та навчальними планами. 

4. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 
ІНДИВІДУ АЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗДОБУВА ЧА 

4.1. Для формування контингенту Здобувачів для вивчення блоку 

вибіркових дисциплін завідуючих кафедр ознайомлюють із затвердженими 
Вченою радою блоками вибіркових дисциплін та організовують процедуру 

вибору їх здобувачами: 

-протягом 2-го семестру навчання- для Здобувачів ступеня бакалавр; 

- протягом 1 О днів з дня зарахування- для Здобувачів ступеня .магістр; 

- протягом 20 днів з дня зарахування - для Здобувачів ступеня доІ<mора 
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філософії. 

4.2. Після ознайомлення із запропонованими блоками вибіркових дисциплін: 
-Здобувачі ступеня бакалавр в електронній формі (на офіційному вебсайті 

ПВНЗ «МНТУ » ), та письмово (Додаток 1) роблять свій вибір щодо вивчення 
конкретного блоку, що є підставою для формування індивідуального навчального 

плану Здобувача на наступний навчальний рік; 

- Здобувачі ступеня магістр протягом 1 О днів з дня зарахування в 

електронній формі (на офіційному вебсайті ПВНЗ «МНТУ»), та письмово (Додаток 

1) роблять свій вибір щодо вивчення конкретного блоку вибіркових дисциплін; 
Здобувачі ступеня доктора філософії протягом 20 днів з дня 

зарахування в електронній формі (на офіційному вебсайті ПВНЗ «МНТУ»), до 01 
жовтня - письмово (Додаток 1) роблять свій вибір щодо вивчення конкретних 
дисципшн; 

4.3. На підставі заяв Здобувачів та подання кафедр, відділом навчально
організаційної роботи (далі - ВНОР) формуються проекти наказів щодо 

створення навчальних груп для вивчення вибіркових дисциплін - для Здобувачів 

ступеня бакалавр, магістр та доктор філософії. 

4.4. Здобувач, який знехтував своїм правом вибору, буде записаний на 

вивчення тих дисциплін, які ВНОР за погодженням із завідувачем кафедри 

вважатиме потрібними для оптимізації навчальних груп і потоків. 

4.5. Обрані таким чином дисципліни вносяться до робочих планів 

підготовки фахівців і визначають навчальне навантаження кафедр і конкретного 

НПП, що розраховується до початку навчального року для навчальних планів і 

освітніх програм для Здобувачів ступеня бакалавр; додаткове навчальне 

навантаження кафедр і конкретного НПП для навчальних планів і освітніх 

програм для Здобувачів ступеня магістр і доктора філософії. 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

5 .1. Зміни та доповнення до Положення вносяться та затверджуються 

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

7 



Додаток 1 

ЗРАЗОК 

заяви здобувача вищої освіти . . 
на включення до шдивщуального плану 

блоку дисциплін вільного вибору 

Завідувачу кафедри. _______ _ 
назва кафедри 

П.І.Б , завідувача кафедри 

здобувача _____________ _ 
. . 

СПеЦІалЬНОСТІ ______________________ ___ 
повна назва спеціальності 

програми _____________ __ 
повна назва програми 

П.І.Б. здобувача 

ЗАЯВА 

Прошу включити в мій індивідуальний навчальний план дисципліни 

вільного вибору, об'єднані у ____ вибірковий блок, а саме: 
І чи 11 

1. _______________________________________________ ___ 

2. _____________________________ ___ 

з. _____________________________________________________ ___ 
4. ______________________________________________________ ___ 

5. _______________________________________________________ ___ 

11 " _____ 20__р. 
(дата) (nідПІ1С) 


