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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових 
дисциплін в Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій 
(далі – Положення) забезпечує реалізацію студентами права на вільний вибір 
навчальних дисциплін, передбаченого пунктом 15 частини першої статті 62 
Закону України «Про вищу освіту». 

1.2. Це Положення розроблено з урахуванням концептуальних засад 
Положення про організацію освітнього процесу в Приватному акціонерному 
товаристві «Приватний вищий навчальний заклад «Запорізький інститут 
економіки та інформаційних технологій» (далі – Інститут), Положення щодо 
організації навчального процесу в ЗІЕІТ за кредитно-модульною системою та 
Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний 
перегляд освітніх програм Запорізького інституту економіки та 
інформаційних технологій. 

1.3. Цим Положенням визначається процедура формування переліку 
вибіркових дисциплін, обрання їх та оформлення запису студентів на 
вивчення блоку вибіркових  навчальних  дисциплін,  передбачених  
відповідною освітньою програмою, навчальним планом, в  обсязі, що 
становить  не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, 
здійснення контролю за результатами навчання за обраними дисциплінами.  

1.4. Для конкретизації планування та організації навчального процесу 
на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, який 
формується на підставі навчального плану відповідної спеціальності та 
затвердженого переліку вибіркових дисциплін. 

1.5. Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти або 
вибіркові навчальні дисципліни — це дисципліни, які вводяться Інститутом з 
метою задоволення освітніх і кваліфікаційних  потреб здобувачів вищої 
освіти, посилення їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку 
праці, врахування регіональних потреб і ефективного використання 
можливостей Інституту. 

1.6. Вивчення здобувачами вищої освіти   вибіркових  дисциплін  
здійснюється  згідно з СТП- 43  «Положення про організацію освітнього 
процесу». 

1.7. Реалізація вільного вибору здобувачів вищої освіти передбачає 
вибір дисциплін за спеціалізованими блоками. Здобувачі вищої освіти мають 
право обрати спеціалізований блок навчальних дисциплін, які, в свою чергу, 
складаються з дисциплін, що відображають ту чи іншу направленість 
освітньої програми, яка визначає характер майбутньої діяльності, сприяє 
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академічній мобільності студента та його особистим інтересам, дозволяє 
здійснювати впровадження спеціалізацій у межах базової спеціальності з 
метою формування компетентності здобувача відповідно до вимог ринку 
праці.  

1.8. Завідувачі відповідних кафедр, що пропонують вибіркові 
дисципліни до блоку, забезпечують підготовку навчальних програм та 
робочих навчальних  програм (силабусів)  з  дисциплін, методичних та 
організаційних матеріалів, необхідних для вивчення вибіркових  дисциплін. 

1.9. Загальне керівництво над впровадженням та реалізацією даного 
Положення покладається на навчальний відділ Інституту. 

 
 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРУ 
ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 
 
2.1. Перелік дисциплін навчального плану складається з двох частин – 

обов’язкової та вибіркової. 
2.2. Вибіркова частина навчального плану становить не менш як 25 

відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для кожного 
рівня вищої освіти. 

2.3. Вибіркова частина навчального плану здобувача вищої освіти 
введена для індивідуалізації навчання і задоволення освітніх і 
кваліфікаційних потреб особи, ефективного використання можливостей і 
традицій Інституту, регіональних потреб тощо. 

2.4. У відповідності до сформованих цілей здобувачу вищої освіти 
пропонується реалізувати свій вибір шляхом вибору спеціалізованого блоку 
дисциплін, який включає: 

- блок  фахових дисциплін, що визначають спеціалізовану підготовку 
здобувача вищої освіти в межах обраної освітньої програми, і спрямований 
на поліпшення здатності здобувача вищої освіти до працевлаштування за 
обраним фахом з урахуванням власних потреб та інтересів щодо майбутньої 
фахової діяльності; 

- блок  загальних дисциплін світоглядного спрямування. 
2.5. Формування переліку вибіркових навчальних дисциплін 
2.5.1. Формування спеціалізованих блоків вибіркових навчальних 

дисциплін в межах обраної освітньої програми: 
- здійснює завідувач відповідної кафедри відповідно до освітньо-

професійної програми в процесі формування навчального плану; 
- враховуються рекомендації роботодавців, здобувачів вищої освіти, 
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науково-педагогічних працівників кафедри. 
            2.5.2. Вибір навчальних дисциплін для формування спеціалізованих 
блоків в межах обраної освітньої програми повинен здійснюватися 
відповідно до наступних рекомендацій: 

2.5.2.1. Обсяги і зміст дисциплін, які спрямовані на розширення та 
поглиблення спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, мають 
враховувати структурно-логічну схему вивчення обов’язкових дисциплін, 
кількість кредитів і точок контролю в семестрі, визначених навчальним 
планом для вибіркової частини конкретної освітньої програми. 

2.5.2.2. Обсяг кожної вибіркової дисципліни не може бути менше, 
ніж 3 кредити ЄКТС. З дисципліни, що пропонуються у вибірковому блоці, 
не рекомендується передбачати курсові роботи. 

2.5.1.3. До переліку вибіркових навчальних дисциплін відповідної 
освітньої програми не можуть пропонуватись дисципліни, що аналогічні за 
змістом з обов’язковими навчальними дисциплінами. 

2.5.1.4. Дисципліни, які вивчались студентами під час навчання за 
освітнім рівнем бакалавра, не можуть пропонуватись здобувачам освітнього 
ступеня магістра. 

2.5.1.5.  Необхідною інформацією для формування переліку 
вибіркових дисциплін є стратегії розвитку освітньої галузі, національної 
економіки, розвиток технологій, що формуються на стику різних предметних 
галузей, стан справ та визначення майбутніх потреб освітньої та інших 
галузей економіки; інформація від підприємств, організацій та установ 
роботодавців щодо їх поточних та перспективних потреб; відгуки 
випускників Інституту щодо відповідності навчального плану спеціальності 
потребам виробничої сфери; рейтингові списки вибіркових навчальних 
дисциплін у попередніх роках. 

2.5.1.6. Основними критеріями забезпечення кафедри, що 
спроможна реалізувати високу якість викладання вибіркової дисципліни, є 
кадрове забезпечення (науковий ступінь, вчене звання, досвід викладання 
дисципліни); навчально-методичне забезпечення (електронний навчальний 
курс, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації); 
матеріально-технічна база (лабораторне забезпечення, бази практичного 
навчання); інформаційне забезпечення; відгуки студентів про якість 
викладання дисциплін на кафедрах; результати підсумкового контролю знань 
студентів. 

На підставі аналізу зазначеної вище інформації завідувачі кафедр 
формують перелік вибіркових дисциплін. 

2.5.1.7. Визначені відповідною кафедрою вибіркові навчальні 
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дисципліни рекомендуються вченою радою факультету. 
2.5.1.8. Навчальний відділ здійснює перевірку наявного 

методичного та кадрового забезпечення вибіркових дисциплін. 
2.5.1.9. У березні-квітні поточного навчального року перелік 

вибіркових навчальних дисциплін, що пройшли перевірку, включаються до 
навчальних планів відповідних спеціальностей та виноситься на 
затвердження Вченою радою Інституту. 

2.6. Здійснення студентом вибору навчальних дисциплін. 

2.6.1. Термін проведення процедури вибору здобувачами вищої освіти 
блоку вибіркових навчальних дисциплін триває впродовж першого місяця 
навчання першого курсу. 

2.6.2. Для здобувачів вищої освіти, впродовж першого місяця навчання 
організовується ознайомлення з вибірковими дисциплінами  спеціалізованих 
блоків навчальних дисциплін. Гарант відповідної освітньої програми, 
викладачі вибіркових дисциплін надають здобувачам вищої освіти анотацію 
на кожну дисципліну спеціалізованого блоку, інформують про їх 
направленість та формування компетентності здобувача відповідно до вимог 
ринку праці. 

2.6.3.  Запис здобувачів вищої освіти на вибіркові дисципліни, 
формування індивідуального навчального плану та корекція індивідуального 
навчального плану здійснює декан факультету. 

2.6.4. Для складання індивідуального плану на перший рік навчання в 
осінньому семестрі здобувачі вищої освіти записуються на вибіркові 
навчальні дисципліни протягом перших тижнів навчання. 

2.6.5. Запис здобувачів вищої освіти на вибіркові дисципліни шляхом 
вибору спеціалізованого блоку вибіркових дисциплін. 

2.6.6. Для вибору спеціалізованого блоку вибіркових дисциплін 
деканатом проводиться опитування студентів. 

Студент, який обрав спеціалізований блок дисциплін, в подальшому 
має прослухати всі дисципліни, що включені до цього блоку, виконати всі 
види робіт передбачених програмою підготовки. 

2.6.7. Навчальний відділ Інституту, за результатами вибору студентами 
блоку вибіркових дисциплін, формує групи і потоки (кількість студентів не 
менше 15 осіб). Студентам, вибір яких не може бути задоволений (не 
сформувалась достатня кількість осіб для вивчення дисциплін блоку) 
повідомляється про відмову та проводиться їх запис в групу для вивчення 
спеціалізованого блоку вибіркових дисциплін, яку обрали більшість 
студентів. 
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2.6.8. Результати здійснення студентами вільного вибору навчальних 
дисциплін заслуховуються на вченій раді Інституту 

Єдиний, для Інституту, час проведення вибору студентами навчальних 
дисциплін (спеціалізованих блоків), щороку, затверджується, 
розпорядженням проректора з навчальної роботи «Про організацію 
вивчення дисциплін циклу вільного вибору студента». 
 

 
 

3.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ ВИБІРКОВИХ 
ДИСЦИПЛІН 

 
 

3.1. Інституту несе відповідальність за якість викладання і належне 
методичне забезпечення навчальних вибіркових дисциплін спеціалізованих 
циклів, які обрані студентами. 

3.2. Перелік обраних дисциплін вноситься до робочого навчального 
плану спеціальностей і визначають навчальне навантаження кафедр і 
конкретного викладача, яке розраховується до початку навчального року. 

3.3. Інформація про вибіркові дисципліни розміщується на 
офіційному сайті Інституту. 

3.4. У випадку поновлення, переведення, допуску до занять після 
завершення академічної відпуски можливе перезарахування вибіркових 
дисциплін за рахунок фактично вивчених дисциплін, що не дублюють 
зміст обов’язкових (із циклу вільного вибору) на обраній освітній 
програмі. 


