1. Загальні положення
Положення розроблено з метою конкретизації процедури формування
переліку та подальшого вивчення студентом навчальних дисциплін із
циклу вільного вибору для освітнього ступеню «бакалавр». 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.
1.1. Положення розроблено відповідно до ст.62 Закону України «Про
вищу освіту» роз’яснень та рекомендацій щодо реалізації наказу
Міністерства освіти і науки від 26 січня 2015 року № 47 «Про особливість
формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік», із
урахуванням «Положення про організацію навчального процесу за
кредитно-модульною системою підготовки фахівців у ТОВ «Вищий
навчальний заклад Східно-європейський слов’янський університет».
1.2. Нормативний зміст освітньої програми з будь-якої спеціальності
визначається стандартом вищої освіти, а варіативний – випусковою
кафедрою.
1.3. Вільний вибір навчальних дисциплін студентом здійснюється у
межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим
навчальним планом, і в обсязі, що становить не менше як 25% від
загального обсягу кредитів ЄКТС, передбачених для обраного ступеня
вищої освіти.
1.4. Для здобувачів ступеня «бакалавр» варіативна компонента
освітньо-професійної програми становить 1800 год. / 60 кредитів.
2. Порядок реалізації права вільного вибору студентами навчальних
дисциплін (спеціалізацій)
2.1.
Випускові кафедри, які забезпечують читання навчальних
дисциплін циклу вільного вибору та спеціалізацій, оприлюднюють
навчальні, робочі програми навчальних дисциплін, анотації навчальних
дисциплін вільного вибору студента (спеціалізацій) в жовтні-листопаді
навчального року, який передує року вивчення дисциплін вільного
вибору.
2.2.
Навчально-методичний відділ ознайомлює студентів із порядком,
термінами та особливостями запису та формування груп для вивчення
навчальних дисциплін вільного вибору (спеціалізацій).

Запис проводять тільки на вибіркові дисципліни в межах навчальних
планів відповідного освітнього ступеня.
2.3.
Запис студентів освітнього ступеня «бакалавр» для вивчення
навчальних дисциплін вільного вибору (спеціалізацій) здійснюється у
весняному семестрі на наступний навчальний рік.
2.4.
Протягом 1-2 тижня травня студенти освітнього ступеня
«бакалавр» денної форми навчання записуються на вивчення вибіркових
дисципліни чи спеціалізації на кафедрах, що забезпечують викладання
курсів. Запис проводить провідний фахівець кафедри. Студенти заочної
форми навчання такий запис здійснюється під час весняної настановчої
або заліково-екзаменаційної сесії.
2.5.
Протягом цього часу студенти денної та заочної форм навчання
мають право коригувати перелік вибіркових дисциплін (спеціалізацій),
змінюючи їх через подання відповідної заяви на кафедру. У цьому
випадку має бути відмітка кафедри про анулювання попередньої заяви.
2.6.
Заяву на вивчення навчальних дисциплін вільного вибору
(спеціалізацій) заповнюють у двох примірниках: один залишають на
кафедрі, інший – передають студенту. Кожен примірник заяви
погоджують студент та провідний фахівець кафедри.
Додаток А. Заява на вивчення дисципліни вільного вибору
(спеціалізацій).
2.7.
Невчасне подання студентом заяви на вивчення вибіркових
дисциплін (спеціалізацій) є грубим порушенням навчальної
дисципліни. У цьому випадку деканат самостійно прикріплює такого
студента на вивчення вибіркових навчальних дисциплін до
сформованої групи.
2.8.
Після завершення запису провідний фахівець кафедри узагальнює
подані заяви та формує подання в навчально-методичний відділ про
кількість студентів, які обрали вибіркові дисципліни кафедри,
вказуючи при цьому назву дисципліни, семестр викладання, кількість
годин (аудиторних та позааудиторних), форму контролю. В навчальнометодичному відділі університету проводять попередній аналіз
результатів запису та формують групи для вивчення дисципліни
вільного вибору (спеціалізацій).
2.9.
Перелік вибіркових навчальних дисциплін (спеціалізацій) згідно з
поданими заявами і сформованими групами затверджують на Вченій
раді університету. За рішенням Вченої ради університету персональний
склад груп для вивчення дисциплін вільного вибору (спеціалізації) з
переліком навчальних дисциплін підписують завідувач кафедри,
ректор університету та оприлюднюють на дошках оголошень. У
наступному навчальному році це враховується під час складання
робочого навчального плану та розкладу навчальних занять.

2.10. Заяви студентів, перелік сформованих та затверджених Вченою
радою університету груп зберігають на кафедрах протягом всього
періоду навчання студента.
2.11. У випадку, якщо для вивчення окремої вибіркової дисципліни
(спеціалізації) не записалась мінімально необхідна кількість студентів
(згідно з наказом «Про затвердження норм часу для планування і
обліку навчальної роботи та перелік основних видів методичної,
наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних
працівників на 2015-2016 н. р.», п. 2.1: «кількість студентів в одній
академічній групі/підгрупі за спеціалізацією за ступенем «бакалавр»
не може бути меншою 25 осіб. На кожен навчальний рік допустима
кількість студентів може коригуватися наказом ректора), відповідна
кафедра доводить до відома студентів перелік дисциплін
(спеціалізацію), що не будуть вивчатися. Після цього студент повинен
обрати іншу дисципліну (спеціалізацію), де вже є або може
сформуватися кількісно достатня група студентів.
2.12. Студент в односторонньому порядку не може відмовитись від
вивчення вибраної ним і затвердженою Вченою радою університету
дисципліни. Самочинна відмова від вивчення курсу тягне за собою
академічну заборгованість, за що студент може бути відрахований з
університету. У виняткових випадках можлива зміна або коригування
обраних дисциплін до початку їх вивчення.
3. Прикінцеві положення
3.1.
Університет (випускові кафедри) можуть вносити зміни до
зазначеного у навчальному плані переліку вибіркових дисциплін з
огляду на особливості спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців, нових галузевих стандартів освіти тощо.
3.2.
У випадку поновлення, переведення студента, допуску до занять
після завершення академічної відпустки або зарахування для здобуття
освітнього ступеня «бакалавр» на базі «молодшого спеціаліста» за
скороченим терміном навчання можливе перезарахування вибіркових
дисциплін за рахунок фактично вивчених дисциплін із циклу вільного
вибору.

Додаток А
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