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Часові нормативи усіх видів самостійної роботи студентів, підготовки та 

складання контрольних заходів, при плануванні вибіркових навчальних дисциплін 

встановлюються такими ж, як для навчальних дисциплін, що є обов’язковими для 

вивчення. 

5. Навчальний відділ формує загальну базу вибіркових навчальних дисциплін 

НМетАУ (далі – БВНД). 

Пропозиції щодо включення навчальних дисциплін до БВНД надаються 

кафедрами за наявності програми навчальної дисципліни та навчально-методичного 

комплексу дисципліни, що відповідає вимогам чинного «Положення про 

організацію освітнього процесу у НМетАУ».  

Рішення щодо включення навчальної дисципліни до БВНД приймається 

Радою забезпечення якості освітньої діяльності та підготовки фахівців НМетАУ з 

визначенням року навчання (курсу), на якому пропонується вивчення даної 

дисципліни. 

 6. Вивчення вибіркових навчальних дисциплін планується у навчальних 

планах підготовки: 

- бакалаврів – починаючи з 3 чверті (2 семестру) 1-го року навчання; 

- магістрів – починаючи з 2 чверті 1-го року навчання . 

Обсяг вибіркових дисциплін у кожній навчальній чверті повинен становити в 

навчальних планах підготовки (див. додаток 1): 

- бакалаврів – 4 кредити ЄКТС у 3 … 13 чвертях, 8 кредитів ЄКТС у 14 та 15 

чвертях; 

- магістрів – 8 кредитів ЄКТС у 2, 3 та 4 чвертях. 

Загальний обсяг обраних дисциплін для студентів бакалаврату 1 року 

навчання має становити 8 кредитів ЄКТС, а для студентів 2, 3 та 4 років навчання – 

16 кредитів ЄКТС. Загальний обсяг обраних дисциплін для студентів магістратури 1 

року навчання має становити 24 кредити ЄКТС. 

Якщо загальний обсяг вибіркової складової в програмі підготовки перевищує 

60 кредитів ЄКТС (для бакалаврського рівня) або 24 кредити ЄКТС (для 

магістерського рівня), обсяг варіативної підготовки у навчальних чвертях має бути 

відповідно збільшеним.) 
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Вивчення вибіркових дисциплін обсягом у 4 кредити ЄКТС планується 

впродовж однієї навчальної чверті.  

Не може бути заплановане одночасне (в одній чверті) вивчення кількох 

вибіркових навчальних дисциплін, які викладають кафедри, що не є випусковими. 

7. Вивчення вибіркових навчальних дисциплін, які викладають випускові 

кафедри, відбувається за умови, що кількість студентів, які висловили бажання 

вивчати зазначену дисципліну становить не менше половини осіб, які навчаються за 

відповідною програмою. Для вивчення таких вибіркових навчальних дисциплін з 

числа студентів, які навчаються за даною програмою випусковою кафедрою спільно 

з відповідним деканатом можуть формуватись тимчасові академічні групи.  

8. Вивчення вибіркових навчальних дисциплін, які викладають кафедри, що не 

є випусковими, відбувається в «об’єднаних навчальних групах» (далі – ОНГ), які 

можуть бути сформовані навчальним відділом зі студентів одного року навчання 

(курсу) різних спеціальностей та факультетів.   

Формування ОНГ відбувається відповідно до результатів письмового 

опитування студентів, яке проводиться кураторами ЄКТС відповідних 

спеціальностей. Студентам надається перелік вибіркових навчальних дисциплін для 

вивчення у наступному навчальному році (див. додаток 2) і пропонується визначити 

пріоритетність їх вивчення, виходячи з власних побажань.  

Заповнені власноруч і підписані студентами аркуші опитування щодо 

власного вибору вибіркових дисциплін для вивчення у наступному навчальному 

році передаються кураторами ЄКТС до навчального відділу не пізніше 30 квітня 

навчального року, що передує вивченню дисципліни.  

Рішення щодо викладання певної вибіркової навчальної дисципліни у 

наступному навчальному році та формування відповідної ОНГ приймається 

навчальним відділом за умови, що кількість студентів, які висловили бажання 

вивчати зазначену дисципліну становить не менше 25 осіб.  

За неможливості сформувати ОНГ для вивчення певної навчальної дисципліни 

через недостатньою кількість здобувачів освіти, що обрали її з максимальним 

пріоритетом, навчальний відділ може долучити до цієї ОНГ здобувачів, які обрали 
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зазначену дисципліну з меншим пріоритетом, а дисципліна, що обрана ними з 

максимальним пріоритетом, не започатковуватиметься.      

Навчальний відділ: 

- планує відповідне навчальне навантаження кафедрі, яка викладатиме 

зазначену вибіркову навчальну дисципліну; 

- забезпечує формування окремих модульно-залікових відомостей для 

студентів кожної з академічних груп, що входять до ОНГ; 

- надає деканатам інформацію щодо запланованої для студентів відповідного 

факультету варіативної підготовки.   

9. Для проведення аудиторних занять з вибіркових навчальних дисциплін в 

ОНГ, до складу яких входять студенти різних академічних груп, навчальний відділ 

для студентів кожного року навчання (курсу) резервує в розкладі занять 4 

академічні години у певний день тижня. Наприклад, для студентів: 

1 курсу – 2 та 3 пара у понеділок; 

2 курсу – 2 та 3 пара у вівторок; 

3 курсу – 2 та 3 пара у середу; 

4 курсу – 2 та 3 пара у четвер; 

магістратури – 2 та 3 пара у п’ятницю. 

На цей час для студентів даного курсу не призначаються інші аудиторні 

заняття.     
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Додаток 1 

 
Типове розташування варіативної підготовки  

у навчальному плані підготовки  
 
 

бакалаврів 
 

І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
- - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 - 

 
 

магістрів 
 

І курс ІІ курс 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 8 8 8 - - - - 
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Додаток 2 

 
АРКУШ ОПИТУВАННЯ 

студ. гр. ____________    _______________________________ 
     (Прізвище І.П.) 

щодо вибору варіативних навчальних дисциплін для вивчення у 20___- 20____ навчальному 
році 

Шановний студенте! 
Пропонуємо Вам здійснити Ваше право на власний вибір частки навчальних дисциплін для 

вивчення у наступному 20___ - 20____ навчальному році. 
У наведеному переліку навчальні дисципліни розділені на дві групи:  
1) дисципліни, що викладаються Вашою випусковою кафедрою; 
2) дисципліни, що викладаються іншими кафедрами.   
Ви маєте окремо в кожній групі, виходячи з Ваших власних міркувань, визначити 

пріоритетність дисциплін, які Ви бажаєте вивчати. Навпроти дисциплін, що є для Вас найбільш 
бажаними, зазначте пріоритет «1», менш бажаними – «2», небажаними – «0». .  

Загальний обсяг обраних дисциплін 1 групи з пріоритетом «1» має скласти ____ кредитів 
ЄКТС. Загальний обсяг обраних дисциплін з пріоритетом «2» не обмежується. 

Ви зможете реалізувати Ваш вибір, якщо загальна кількість студентів, які обрали ту ж саму 
навчальну дисципліну, що і Ви, буде більшою за половину осіб, які навчаються за Вашою 
спеціальністю. 

Загальний обсяг обраних дисциплін 2 групи з пріоритетом «1» має скласти ____ кредитів 
ЄКТС. Загальний обсяг обраних дисциплін з пріоритетом «2» не обмежується. 

Ви зможете реалізувати Ваш вибір, якщо загальна кількість студентів, які оберуть ту ж саму 
навчальну дисципліну, що і Ви, буде більшою за 25 осіб. 

1. Дисципліни, що викладаються випусковою кафедрою 

№ Шифр 
дисципліни Назва дисципліни Обсяг, 

кр. ЄКТС Пріортиет

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     

2. Дисципліни, що викладаються іншими кафедрами 

№ Шифр 
дисципліни Назва дисципліни 

Обсяг, 
кр. 

ЄКТС 
Кафедра Пріоритет

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

 
____________      _____________________________    ______________________ 

       Дата             (Підпис)                                           (Прізвище І.П.) 


