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ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору (блоку 

дисциплін вільного вибору) у Східноєвропейському національному  

університеті імені Лесі Українки 

 

1. Загальні засади 

Положення розроблено з метою конкретизації процедури формування 

переліку та подальшого вивчення студентом навчальних дисциплін вільного 

вибору (блоків дисциплін вільного вибору) для освітніх ступенів «бакалавр», 

«магістр». 

1.1. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту», а саме п.15 ст. 62 цього закону: «…вибір навчальних дисциплін 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. При цьому здобувачі певного рівня 

вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для 

інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету 

чи підрозділу»). Для вибору дисциплін (блоку дисциплін вільного вибору) з іншої 

освітньої програми, або які викладаються на іншому факультеті , але на тому ж 

рівні вищої освіти отримання окремого погодження не вимагається (окрім 

випадків, коли вивчення дисциплін передбачає опанування дисциплін-

передумов). 

1.2. Вибіркові навчальні дисципліни (блоки дисциплін вільного вибору) 

визначає університет (випускові кафедри факультетів) (якщо інше не передбачено 

галузевими стандартами) залежно від специфіки фахової підготовки та вводить їх 

у навчальний план для реалізації освітніх і кваліфікаційних потреб студента, для 

посилення його конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці тощо 

1.3. Вільний вибір навчальних дисциплін (блоків дисциплін вільного вибору) 

студентом здійснюється в обсязі, що становить не менше 25 % від загального обсягу 

кредитів ЄКТС, передбачених для обраного ступеня вищої освіти. В основі системи 

вибіркових дисциплін лежить індивідуальний вибір студента. 

eenu
Размещенное изображение



Порядок реалізації права вільного вибору студентами 

навчальних дисциплін (блоку дисциплін вільного вибору/спеціалізацій) 

Повідомлення про запис 

1.4.  Випускові кафедри, які забезпечують читання навчальних дисциплін 

вільного вибору, оприлюднюють програми навчальних дисциплін, анотації 

навчальних дисциплін вільного вибору студента (блоків дисциплін вільного 

вибору) на веб-сторінці кафедри (факультету), коротку анотацію курсу на дошках 

оголошень кафедри, факультету для: 

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

року вивчення дисциплін вільного вибору (блоку дисциплін вільного вибору); 

– освітнього ступеня «магістр» – березень-травень останнього навчального 

року на бакалавраті.   

1.5.  Деканат факультету ознайомлює студентів із порядком, термінами та 

особливостями запису та формування груп для вивчення навчальних дисциплін 

вільного вибору. 

Процедура запису 

Запис проводять тільки на вибіркові дисципліни (блоки дисциплін вільного 

вибору) в межах навчального плану обраної освітньої програми відповідного 

освітнього ступеня.  

2.3. Запис студентів освітнього ступеня «бакалавр» для вивчення навчальних 

дисциплін вільного вибору (блоків дисциплін вільного вибору) здійснюється у 

семестрі, який передує року вивчення дисциплін вільного вибору.  

Додаток А. Заява на вивчення дисциплін вільного вибору (блоку дисциплін 

вільного вибору) для студентів ОС «бакалавр» 

Протягом квітня студенти освітнього ступеня «бакалавр» денної форми 

навчання записуються на вивчення вибіркових дисципліни (блоків дисциплін 

вільного вибору) на кафедрах факультету, що забезпечують викладання курсів. 

Запис проводить лаборант кафедри. Студенти заочної форми навчання такий 

запис здійснюють під час весняної настановчої або заліково-екзаменаційної сесії. 

2.4. Запис на вивчення навчальних дисциплін вільного вибору (блоків 

дисциплін вільного вибору), читання яких забезпечують кафедри з інших 

факультетів, проводиться у деканаті факультету, на якому навчається студент. 

2.5. Протягом цього часу студенти освітнього ступеня «бакалавр» денної та 

заочної форм навчання мають право коригувати перелік вибіркових дисциплін 

(професійну спрямованість блоку дисциплін вільного вибору), змінюючи їх через 

подання відповідної заяви на кафедру. У цьому випадку має бути відмітка 

кафедри про анулювання попередньої заяви. 



Заяву на вивчення навчальних дисциплін вільного вибору (блоку дисциплін 

вільного вибору) заповнюють в одному примірнику, який зберігається на кафедрі. 

Заява підписується студентом та лаборантом кафедри.  

2.6.  Абітурієнти, які вступають до університету для здобуття освітнього 

ступеня «магістр» (денної та заочної форм навчання), здійснюють запис на 

вивчення навчальних дисциплін вільного вибору (блоку дисциплін вільного 

вибору) у приймальній комісії університету під час подання оригіналів 

документів для зарахування у СНУ імені Лесі Українки (далі – Університет). 

Додаток А. Заява на вивчення дисциплін вільного вибору (блоку дисциплін 

вільного вибору) ОС «магістр». 

Примітка: бланк заяви на вивчення дисциплін вільного вибору (блоку 

дисциплін вільного вибору) для ОС «магістр», що містить перелік усіх дисциплін 

вільного вибору, назви блоків дисциплін вільного вибору готується деканатом 

факультету та передається технічному секретарю, який здійснює прийом 

документів на обрану  спеціальність. Абітурієнт, подаючи оригінали документів 

ознайомлюється зі змістом  заяви на вивчення дисциплін вільного вибору (блоку 

дисциплін вільного вибору) та здійснює необхідний вибір. Заповнені заяви 

передаються у деканат, який опрацьовує їх за алгоритмом визначеним цим 

Положенням. Після формування груп студентів на вивчення дисциплін вільного 

вибору (блоку дисциплін вільного вибору) деканат у триденний термін від дати 

виходу наказу про зарахування студентів для здобуття ОС «магістр» подає 

відповідну інформацію в навчальний відділ для генерування кафедрального 

навантаження. 

2.7. Після завершення запису лаборант кафедри узагальнює подані заяви та 

формує списки студентів, які обрали вибіркові дисципліни кафедри (блок 

дисциплін вільного вибору), вказуючи при цьому назву дисципліни, семестр 

викладання. В деканаті факультету проводять попередній аналіз результатів 

запису та формують групи для вивчення дисциплін вільного вибору (блоків 

дисциплін вільного вибору). Невчасне подання (відсутність подання) студентом 

заяви на вивчення вибіркових дисциплін (блоку дисциплін вільного вибору) є 

грубим порушенням навчальної дисципліни. У цьому випадку деканат самостійно 

прикріплює такого студента на вивчення вибіркових навчальних дисциплін 

(блоку дисциплін вільного вибору) до однієї із сформованих груп. 

2.8. Перелік вибіркових навчальних дисциплін (блоків дисциплін вільного 

вибору) згідно з поданими заявами та персональний склад сформованих груп 

затверджуються на засіданні деканату факультету. Списки груп для вивчення 

дисциплін вільного вибору (блоків дисциплін вільного вибору) підписує декан 

факультету та оприлюднює їх на дошках оголошень. Перелік обраних дисциплін 

вільного вибору (блоків дисциплін вільного вибору) враховується під час 



формування робочого навчального плану, кафедрального  навантаження та розкладу 

навчальних занять у рік протягом якого вони будуть вивчатися. 

Заяви студентів, перелік сформованих та затверджених деканатом факультету 

груп зберігають у деканаті протягом всього періоду навчання студента.  

2.9. У випадку, якщо для вивчення окремої вибіркової дисципліни (блоку 

дисциплін вільного вибору) не записалось мінімально необхідна кількість 

студентів (за освітнім ступенем «бакалавр» не менш 10 осіб, за освітнім ступенем 

«магістр» не менше – 7 осіб), деканат доводить до відома студентів перелік 

дисциплін (блоків дисциплін вільного вибору), що не будуть вивчатися. Після 

цього студент повинен обрати іншу дисципліну (блок дисциплін вільного вибору), 

де вже є або може сформуватися кількісно достатня група студентів. Вибір 

дисциплін може відбуватися в межах академічної групи, або можуть утворювати 

окремі групи для вибіркових дисциплін. 

 На кожен навчальний рік допустима кількість студентів може 

коригуватися наказом ректора Університету.  

2.10. Студент в односторонньому порядку не може відмовитись від вивчення 

вибраної ним і затвердженою деканатом факультету дисципліни. Самочинна відмова 

від вивчення курсу тягне за собою академічну заборгованість, за що студент буде 

відрахований з університету. У виняткових випадках можлива зміна або 

коригування обраних дисциплін до початку їх вивчення. 

 

3. Прикінцеві положення 

У випадку поновлення, переведення студента, допуску до занять після 

завершення академічної відпустки або зарахування для здобуття освітнього 

ступеня «бакалавр» на базі «молодшого спеціаліста» можливе перезарахування 

вибіркових дисциплін за рахунок фактично вивчених дисциплін із циклу вільного 

вибору (блоку дисциплін вільного вибору).  

 

 



Додаток А 

Заява на вивчення дисциплін вільного вибору (блоку дисциплін вільного вибору) для 

студентів ОС «бакалавр», «магістр» 

 

     Декану факультету   

__________________________ 

__________________________ 

Студента __ курсу ____ групи 

__________________________ 

__________________________ 

 

Заява 

Прошу зарахувати мене до складу групи студентів, що вивчатимуть:  

1) дисципліну вільного вибору:  

– …. перелік дисциплін вільного вибору згідно з навчальним планом 

– ….. 

– ….. 

– ….. 

2) блок дисциплін вільного вибору: 

– ….. перелік назв блоків дисциплін вільного вибору згідно з навчальним 

планом 

– ….. 

– …... 

 

 

Дата         Підпис 
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