
 

                                 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

              СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім.В.ДАЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            ПОЛОЖЕННЯ  

                      ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  

                                        ЗА ВІЛЬНИМ ВИБОРОМ СТУДЕНТА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Сєвєродонецьк  2016                                                                   

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Ректор СНУ ім.В.Даля
______________Поркуян О.В.
« 26 »___04.___2016р.



                                                    1. Загальні положення  

          1.1. Положення розроблене з метою конкретизації процедури 

формування та подальшого вивчення студентом навчальних дисциплін із 

блоку вибіркових дисциплін для освітніх ступенів «бакалавр», «магістр».  

         1.2. Це Положення розроблене у відповідності до Закону України «Про 

вищу освіту» (зокрема статті 62, п. 15), роз’яснень та рекомендацій щодо 

реалізації наказу Міністерства освіти і науки від 26 січні 2015 року №47 «Про 

особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік», із 

урахуванням «Положення про організацію освітнього процесу у 

Східноукраїнському національному університеті ім.В.Даля. 

         1.3. Вибіркові навчальні дисципліни визначаються робочим навчальним 

планом, який розробляють випускові кафедри факультетів університету 

(якщо інше не передбачено галузевими стандартами) залежно від специфіки 

фахової підготовки для реалізації освітніх і кваліфікаційних потреб студента, 

посилення його конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці 

тощо.  

         1.4. Вільний вибір навчальних дисциплін студентом здійснюється у 

межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим 

навчальним планом, і в обсязі, що становить не менше 25% від загального 

обсягу кредитів ЄКТС, передбачених для обраного ступеня вищої освіти.  

  

                      2. Порядок реалізації права вільного вибору студентами  

                                                   навчальних дисциплін  

          2.1. Засади вибору студентами навчальних дисциплін вибіркового 

блоку:  

          2.1.1. Кожний студент в рамках бакалаврських і магістерських програм 

на підставі робочих навчальних планів підготовки бакалаврів і магістрів 

відповідного напряму підготовки, спеціальності формує свій перелік 

дисциплін вільного вибору.  

          2.1.2. Студент зазначає в заяві вибіркові дисципліни, як правило, в 

межах навчальних планів відповідного освітнього ступеня.  

          2.1.3. Вивчення вибіркових дисциплін починається для освітнього 

ступеня «бакалавр» з шостого семестру, для освітнього ступеня «магістр» – з 

першого.  



         2.1.4. Після затвердження вченою радою факультету переліку 

вибіркових дисциплін та списків студентів, що записалися на певні вибіркові 

дисципліни, затверджені дисципліни є обов’язковими для вивчення. Студент 

в односторонньому порядку не може відмовитись від вивчення запланованої 

вибіркової дисципліни.  

          2.1.5. Самочинна відмова від вивчення вибіркової дисципліни, 

включеної  до робочого навчального плану, є підставою для виникнення 

академічної заборгованості (з наступним позбавленням стипендії для 

студентів, що навчаються за кошти державного бюджету). Внесення 

додаткових вибіркових дисциплін після коригування планів і їх затвердження 

неможливе.  

         2.1.6. За бажанням студенти можуть вивчати додаткові дисципліни з 

вибіркового блоку факультативно, на засадах додаткових платних послуг.  

         2.2. Порядок оприлюднення інформації щодо вивчення навчальних 

дисциплін на засадах вільного вибору студента  

         2.2.1. Випускові кафедри, які забезпечують викладання вибіркових 

навчальних дисциплін (блоку вільного вибору студента), оприлюднюють 

робочі програми пропонованих до вільного вибору студентами навчальних 

дисциплін, а також інформаційний пакет вибіркової навчальної дисципліни 

на веб-сторінці кафедри, на дошках оголошень кафедри. Науково-

педагогічний працівник, за яким закріплено вибіркову дисципліну для 

спеціальності (напряму підготовки), може також робити для студентів 

презентацію у вільний від аудиторних занять час та розміщувати її на сайті 

університету.  

        Терміни розміщення інформації для:  

– освітнього ступеня «бакалавр» – березень навчального року, який передує 

року вивчення дисциплін вільного вибору;  

– освітнього ступеня «магістр» – травень поточного календарного року.  

        2.2.2. Випускова кафедра (деканат факультету) ознайомлює студентів із 

порядком запису, термінами й особливостями формування груп для вивчення 

навчальних дисциплін вільного вибору.  

                                     

 

 



2.3. Процедура реєстрації студентів 

                         для вивчення вибіркових навчальних дисциплін  

        2.3.1. Інформаційно-організаційну підтримку при вільному виборі 

студентами дисциплін вибіркового блоку здійснює куратор академічної 

групи.  

        2.3.2. Студенти освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання 

подають заяви (додаток 1) для реєстрації щодо вивчення вибіркових 

навчальних дисциплін у наступному навчальному році у весняному семестрі 

попереднього навчального року, протягом першого тижня квітня. Протягом 

наступного тижня відбувається коригування і затвердження планів. Для 

студентів освітнього ступеня «бакалавр» заочної форми навчання запис 

відбувається під час сесії весняного семестру. Розподіл студентів освітнього 

ступеня «бакалавр» для вивчення вибіркових навчальних дисциплін 

проводиться деканатом за поданням від кафедр.  

        2.3.3. Студенти освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форм 

навчання подають заяву на вивчення навчальних дисциплін на засадах 

вільного вибору до приймальної комісії під час подачі заяви на вступ до СНУ 

ім.В.Даля. 

         Реєстрацію (запис для вивчення вибіркових навчальних дисциплін) 

проводить атестаційна комісія факультету. Після зарахування атестаційна 

комісія факультету передає заяви на вибіркові дисципліни зарахованих 

абітурієнтів в деканат для формування списків. Наступний тиждень після 

видачі наказу на зарахування є тижнем корегування і затвердження планів.       

Розподіл студентів освітнього ступеня «магістр» для вивчення вибіркових 

навчальних дисциплін проводиться деканатом за поданням атестаційної 

комісії факультету після узгодження з кафедрами.  

          2.3.4. Заяву на вивчення навчальних дисциплін вільного вибору 

заповнюють у двох примірниках: один залишають на кафедрі, другий – 

передають студенту. Кожен примірник заяви (додаток 2) погоджують студент 

та фахівець кафедри.  

          2.3.5. Несвоєчасне подання студентом заяви на вивчення вибіркових 

дисциплін є грубим порушенням навчальної дисципліни. У цьому випадку 

студент, що не визначився з вибором, прикріплюється деканатом до вже 

сформованої групи для вивчення вибіркових навчальних дисциплін 

відповідним розпорядженням (із ознайомленням під підпис).  

         2.3.6. Після завершення запису студентів для вивчення вибіркових 

навчальних дисциплін уповноважена особа кафедри узагальнює подані заяви 

та формує подання в деканат про кількість студентів, які обрали вибіркові 



дисципліни, зазначаючи назву дисципліни, семестр викладання, кількість 

годин (аудиторних та позааудиторних), форму контролю.  

         2.3.7. Уповноважена особа кафедри несе персональну відповідальність 

за правильність складання списків студентів (абітурієнтів) та достовірність 

інформації про дисципліну (вірне написання назви дисципліни, семестр 

викладання, кількість годин, кредитів) в ході процедури реєстрації для 

вивчення студентами навчальних дисциплін за вільним вибором.  

         2.3.8. Деканат факультету за поданими заявами, розпорядженням по 

факультету до 20 квітня для ступеня «бакалавр» та до 15серпня для ступеня 

«магістр» формує списки студентів академічних груп за обраними 

дисциплінами (додаток 2), організовує їх узгодження і затвердження.  

         Кількість студентів у групі повинно бути не меньш 25. Якщо в групі 

буде меньш 25 студентів, то пропонується на вибір студентам 1-й чи 2-й блок 

вибору дисциплин робочого навчального плану даного циклу.                      

         2.3.9. Перелік вибіркових навчальних дисциплін, згідно з поданими 

заявами і сформованими групами, затверджується вченою радою факультету. 

Персональний склад груп для вивчення дисциплін за вибором студентів з 

переліком таких навчальних дисциплін погоджують завідувачі кафедр, 

затверджує декан факультету, оприлюднює деканат на дошках оголошень.  

         2.3.10. Згідно з рішенням вченої ради факультету ця інформація 

враховується під час формування робочого навчального плану та складання 

розкладу навчальних занять у наступному навчальному році.  

2.3.11. У випадку поновлення, переведення студента, допуску до занять 

після завершення академічної відпустки або зарахування для здобуття 

освітнього ступеня «бакалавр» на базі освітнього ступеня «молодший 

спеціаліст» за скороченим терміном навчання можливе перезарахування 

вибіркових дисциплін за рахунок фактично вивчених дисциплін із циклу 

вільного вибору. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Додаток 1  

 

                                                                 Декану факультету (назва факультету)    

                                                                     (прізвище, ім’я, по батькові)  

                                                                  студента(ки) ______________курсу     

                                                                   ________________ форми навчання     

Спеціальності_____________________  

                                                               (шифр, назва)  

                                                                групи ______________________  

                                                                 (шифр групи)  

                                                                  (прізвище, ім’я, по батькові  повністю)  

 

                                                             ЗАЯВА  

                                  на вивчення навчальних дисциплін за вибором*    

                                                    на 20__- 20____н.р.  

              Прошу зарахувати мене в групу для вивчення таких вибіркових 

навчальних дисциплін: (назва дисципліни та семестр вивчення)  

« »_____________ 20 р.  

______________________________________________  

(підпис) (прізвище, ініціали студента)  

* – студенти мають право подати колективну заяву (від академічної групи) на 

вивчення дисциплін за вибором  

                                                                                                                                     

  

 



                                                                                                         Додаток 2  

ПОГОДЖЕНО 

Зав. кафедри___________________ 

“ ____”_______________________ 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Декан факультету________________ 

“_____”________________________ 

                                               СПИСОК СТУДЕНТІВ  

на вивчення вибіркової дисципліни „____________________________ ”  
(назва дисципліни та семестр вивчення)  

1._  
(ПІП студента та академічна група)  

2._  
(ПІП студента та академічна група)  

3._  
(ПІП студента та академічна група)  

4._  
(ПІП студента та академічна група)  

5._  
(ПІП студента та академічна група)  

n.  
(ПІП студента та академічна група)  

Відповідальний фахівець кафедри (назва кафедри)  ______________ 
(підпис) (ПІП)  



 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
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м. Сєвєродонецьк  
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ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА СТУДЕНТІВ  

НА ВІЛЬНИЙ ВИБІР ДИСЦИПЛІН                  Редакція 2019-01 

Сторінка 2 з 5 Дата друку:__.__.2019 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Цей Порядок забезпечує реалізацію студентами Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля (далі - Університет) права на вибір навчальних 

дисциплін, передбаченого Законом України «Про вишу освіту» (пункт 15 частини першої 

статті 62). 

1.2 Цей Порядок забезпечує умови для формалізації процедури: 

- формування та доведення до відома студентів переліку навчальних дисциплін 

вільного вибору; 

- здійснення вибору студентами навчальних дисциплін зі сформованого переліку; 

- організації подальшого вивчення обраних дисциплін; 

- визнання результатів навчання за обраними дисциплінами. 

1.3 Вибір студентом навчальних дисциплін за весь період навчання в обсязі, що 

складає не менш як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, створює умови для досягнення 

ним наступних цілей: 

- поглибити знання в межах обраної освітньої програми та здобути додаткові 

спеціальні компетентності; 

- поглибити свої знання та здобути додаткові загальні і загально-професійні 

компетентності. 

1.4 Вибіркові навчальні дисципліни визначаються варіативною частиною робочих 

навчальних планів для реалізації освітніх потреб студентів, посилення їх 

конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці тощо.  

1.5 Дія цього Порядку поширюється на студентів, які вступили на навчання, 

починаючи з 1 вересня 2016 року, і навчаються за навчальними планами, укладеними 

відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту». 

Студенти, які вступили на навчання до 2016 року, можливість обирати навчальні 

дисципліни реалізовують у межах, передбачених навчальними планами, за якими вони 

навчаються. 

 

2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИБОРУ СТУДЕНТОМ НАВЧАЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН ТА РЕГУЛЯТОРНІ ЗАХОДИ 

 

2.1. Університет несе відповідальність за якість викладання і належне методичне 

забезпечення навчальних дисциплін, які пропонуються студентам для реалізації ними права 

вільного вибору. На вибір студентам пропонуються дисципліни, методичне забезпечення  

яких було розроблено у відповідності до вимог Закону України «Про вищу освіту», пройшло 

в установленому в Університеті порядку процедури рецензування та затвердження. 

2.1.1 Кафедри, що забезпечують викладання дисциплін (блоку дисциплін) вільного 

вибору студента, оприлюднюють описи цих дисциплін в інформаційному пакеті EKTS 

спеціальності на сайті інформаційного забезпечення освітнього процесу університету 

(http://mdl.snu.edu.ua/) 

2.1.2 До вільного вибору студентам пропонуються дисципліни, які в акредитованих 

освітніх програмах спеціальностей згруповані в блоки, з загальним обсягом кожного блоку 

не менше 60 кредитів ECTS. 

Студентам, які відповідно до робочого навчального плану з наступного навчального 

року почнуть вивчати дисципліни вільного вибору,  пропонується зробити вибір як цілого 

блоку дисциплін, так і сформувати свій блок обсягом 60 кредитів ECTS з запропонованого 

списку дисциплін. 

 Студентам, які вже почали вивчати дисципліни, віднесені до категорії вільного 

вибору, за рішення випускної кафедри на початку нового навчального року може бути 

запропоновано внести зміни до складу дисциплін вільного вибору. Замінені можуть бути 

тільки ті дисципліни, до вивчення яких студент ще не приступав. Склад дисциплін і обсяги 

навчальних занять за ними повинні відповідати затвердженим робочим навчальним планам. 

http://mdl.snu.edu.ua/
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2.2. У відповідності до сформульованих у п.1.4 цілей студенту пропонується 

реалізовувати свій вибір шляхом: 

2.2.1. Вибір спеціалізованого блоку дисциплін, який включає фахові дисципліни, що 

визначають спеціалізовану підготовку студента в межах обраної освітньої програми, і 

спрямований на поліпшення здатності студента до працевлаштування за обраним фахом. 

Якщо студент обрав блок, він має прослухати всі дисципліни, що включені до даного блоку. 

У випадку вибору студентом блоку дисциплін із навчального плану іншої 

спеціальності (освітньої програми) академічна кваліфікація, що передбачена його основним 

навчальним планом і освітньою програмою, йому не присвоюється.  

2.2.2 Формування спеціалізованого блоку дисциплін обсягом 60 кредитів ECTS з 

запропонованого списку дисциплін в межах обраної освітньої програми і робочого 

навчального плану. 

Якщо обрано дисципліну нижчого або вищого освітнього рівня з робочого 

навчального плану тієї ж спеціальності, то необхідне погодження завідувача випускної 

кафедри, за якою закріплена ця спеціальність. 

У випадку вибору студентом дисциплін із навчальних планів інших спеціальностей 

(освітніх програм) академічна кваліфікація, що передбачена його основним навчальним 

планом і освітньою програмою, йому не присвоюється. 

2.2.3 Вибору навчальних дисциплін в іншому закладі вищої освіти при реалізації 

студентом права на академічну мобільність відповідно Положення про академічну 

мобільність учасників освітнього процесу СНУ ім. В. Даля.. 

2.2.4 Зміни складу дисциплін в обраному (сформованому) на попередніх курсах блоку 

дисциплін вільного вибору.  

Примітка. Замінені можуть бути тільки ті дисципліни, до вивчення яких студент ще 

не приступав. Необхідне погодження завідувача випускної кафедри, за якою закріплена ця 

спеціальність. 

2.3. Студентові може бути запропоновано переглянути свій вибір і здійснити новий 

вибір у наступних випадках: 

2.3.1 Якщо кількість студентів, які обрали навчальну дисципліну чи блок (пакет) 

навчальних дисциплін, перевищує максимальну чисельність, встановлену відповідним 

факультетом (інститутом), кафедрою. У цьому випадку перевага в першу чергу надається 

студентам, які навчаються на тій самій програмі, на тому ж факультеті (в тому ж інституті), а 

в наступну чергу - тим студентам, які зафіксували свій вибір раніше. 

2.3.2 Якщо кількість студентів, які обрали блок навчальних дисциплін (п.2.2.1), є 

меншою за встановлені в Університеті мінімуми. 

2.3.3 Якщо кількість студентів, які здійснили одночасний вибір вказаної кількості 

дисциплін із пакету освітньої програми, на якій навчаються (п.2.2.2), є меншою за 

встановлені в Університеті мінімуми; 

2.3.4 Якщо наслідком його вибору навчальних дисциплін (п.2.2.2) є передбачувано 

недостатня для присвоєння академічної кваліфікації кількість кредитів відповідного 

освітнього рівня; 

2.3.6 Якщо наслідком його вибору навчальних дисциплін є перевищення встановленої 

кількості підсумкових (семестрових) форм контролю; 

2.3.7 Якщо наслідком його вибору навчальних дисциплін (п.2.2.2) передбачувано є 

формування академічної заборгованості через відсутність необхідного рівня вхідних знань та 

вмінь. 

Примітки: 1) обмеження, передбачені підпунктами 2.3.2-2.3.3, не поширюються на ті 

види навчального навантаження студента, за якими передбачене виконання лише 

індивідуальних завдань і курсових робіт/проектів; 2) обмеження, передбачені підпунктом 

2.3.2, не поширюються на ті випадки, коли певний блок дисциплін обрали всі студенти, які 

навчаються на вказаній освітній програмі. 

2.4 У випадку, якщо студенту відмовлено у здійсненому ним виборі із причин, 

позначених у пункті 2.3, йому надається можливість здійснити повторний вибір із переліку 
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дисциплін (блоків дисциплін), за якими кількість студентів, що їх обрали, вже відповідає 

встановленим мінімальним вимогам до чисельності студентів. 

2.5 Сукупний обсяг дисциплін, незалежно від шляхів реалізації права на вільний вибір 

дисциплін, повинен відповідати вказаному в освітній програмі, за якою навчається студент. 

Обрані студентом навчальні дисципліни (блоки дисциплін) затверджуються деканом 

факультету (директором інституту), на якому навчається студент. 

2.6 У випадку, якщо студент не скористався своїм правом вибору дисциплін (блоків 

дисциплін), вважається, що він вибрав блок дисциплін вільного вибору рекомендований 

кафедрою. 

 

3 ПОРЯДОК ВИБОРУ СТУДЕНТАМИ ДИСЦИПЛІН (БЛОКІВ ДИСЦИПЛІН) 

 

3.1. Терміни проведення процедур вибору студентами навчальних дисциплін 

визначаються із необхідності своєчасного (для планування та організації освітнього процесу, 

його методичного і кадрового забезпечення) формування контингенту студентів у групах і 

потоках. 

Студенти реалізовують своє право вибору навчальних дисциплін (блоків), як правило, 

не пізніше як на початку весняного семестру, який передує навчальному року вивчення 

дисциплін вільного вибору: 

– освітнього ступеня «бакалавр» і освітнього ступеня «магістр» з терміном навчання 2 

роки – березень навчального року, який передує року вивчення дисциплін вільного вибору; 

– освітнього ступеня «магістр» з терміном навчання 1.5 роки – правом вільного 

вибору навчальних дисциплін скористалися в момент вступу на відповідні освітні програми. 

3.2. Процедура вибору студентами навчальних дисциплін включає наступні етапи. 

3.2.1. Перший етап - ознайомлення студентів з порядком, термінами та особливостями 

запису для вивчення навчальних дисциплін вільного вибору в Університеті. Студентам 

також надаються консультації щодо структури інформації, розміщеної на сайті дистанційної 

форми навчання (система MOODLE https://moodle.snu.edu.ua/) в розділі «Дисципліни 

вільного вибору» і на сайті інформаційного забезпечення освітнього процесу 

(http://mdl.snu.edu.ua/) в розділі «Інформаційні пакети ECTS», де розміщені описи дисциплін. 

Студенти повинні перевірити і, у разі необхідності, оновити свої адреси електронної пошти. 

3.2.2 Другий етап - запис студентів на вивчення навчальних дисциплін (блоків). Вибір 

дисциплін (блоків дисциплін) студенти реалізують шляхом самозапису на курси, що 

відповідають дисциплінам (блокам дисциплін) вільного вибору, на сайті дистанційної форми 

навчання (система MOODLE https://moodle.snu.edu.ua/) в розділі «Дисципліни вільного 

вибору». Інформаційно-організаційну підтримку при виборі студентами дисциплін вільного 

вибору здійснюють куратори академічних груп. Тривалість етапу - два календарні тижні. По 

завершенню етапу закривається доступ до самозапису студентів на курси, що відповідають 

дисциплінам (блокам дисциплін) вільного вибору, на сайті дистанційної форми навчання 

(система MOODLE https://moodle.snu.edu.ua/) в розділі «Дисципліни вільного вибору». 

3.2.3 Третій етап - опрацювання запису студентів на вивчення навчальних дисциплін 

(блоків дисциплін) вільного вибору. Центральним навчально-методичним центром 

Університету протягом календарного тижня за кожною дисципліною (блоком дисциплін) 

вільного вибору готуються списки студентів, які записались на вивчення цих дисциплін 

(блоків дисциплін) в електронній формі в форматі електронної таблиці і передаються на 

випускні кафедри і деканати інститутів (факультетів). 

Випускні кафедри узагальнюють результати запису студентів на вивчення навчальних 

дисциплін (блоків дисциплін) вільного вибору:  

- визначають дисципліни (блоки дисциплін), за якими кількість студентів, що їх 

обрали, вже відповідає встановленим мінімальним вимогам до чисельності студентів, і 

список яких в електронній формі передають в Центральний навчально-методичний центр 

Університету; 

- складають списки студентів, яким відмовлено у здійсненому ними виборі із причин, 

https://moodle.snu.edu.ua/
http://mdl.snu.edu.ua/
https://moodle.snu.edu.ua/
https://moodle.snu.edu.ua/
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позначених у пункті 2.3 і розміщують їх на дошках об’яв кафедри; 

- студентам, яким запропоновано переглянути свій вибір із причин, позначених у 

пункті 2.3, пропонується зробити вибір із скоригованого (див. пункт 2.4) переліку дисциплін 

(блоків дисциплін) вільного вибору. 

Тривалість етапу не перевищує календарний тиждень. 

3.2.4 Четвертий етап - повторний запис студентів на вивчення навчальних дисциплін 

(блоків дисциплін). Центральний навчально-методичний центр Університету відповідно до 

списків дисциплін (блоків дисциплін), наданих випускними кафедрами, закриває доступ до 

дисциплін (блоків дисциплін), за якими кількість студентів, що їх обрали, не відповідає 

встановленим мінімальним вимогам до чисельності студентів. Етап здійснюється за 

правилами, наведеними в підпункті З.2.2. Тривалість етапу - календарний тиждень. 

3.2.6. П'ятий етап - остаточне опрацювання запису студентів на дисципліни (блоки 

дисциплін) випускними кафедрами і факультетами/інститутами, прийняття рішень щодо 

студентів, які не скористалися правом вільного вибору дисциплін (блоків дисциплін).  

Випускні кафедри - формують повідомлення до навчального відділу університету, 

щодо  переносу дисциплін з одного блоку вільного вибору до іншого і внесення цих змін до 

робочого навчального плану спеціальності. При цьому загальний склад дисциплін вільного 

вибору в РНП не змінюється. 

Тривалість етапу - календарний тиждень. 

 

4 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

4.1 Після затвердження переліку обраних дисциплін (блоків дисциплін) та списків 

груп (підгруп) студентів ці дисципліни (блоки дисциплін) є обов’язковими для вивчення. 

Студент в односторонньому порядку не може відмовитись від вивчення запланованої 

вибіркової дисципліни. Самочинна відмова від вивчення вибіркової дисципліни (блоку 

дисциплін), включених до робочого навчального плану, є підставою для виникнення 

академічної заборгованості. 

4.2 У випадку поновлення, переведення студента, допуску до занять після завершення 

академічної відпустки або зарахування для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі 

освітнього ступеня «молодший спеціаліст» за скороченим терміном навчання можливе 

перезарахування вибіркових дисциплін за рахунок фактично вивчених дисциплін із циклу 

вільного вибору. 

4.3 За бажанням студенти можуть вивчати додаткові дисципліни з вибіркового блоку 

факультативно, на засадах додаткових платних послуг в Центрі удосконалення освіти 
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