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Положення про порядок та умови обрання навчальних дисциплін за 

вибором здобувачів вищої освіти в Таврійському державному 

агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного розроблено 

відповідно до статті 36 та пункту 2 статті 79 Закону України «Про вищу 

освіту», «Положення про організацію освітнього процесу в ТДАТУ» та на 

виконання рішення вченої ради університету (протокол № 2 від 25 жовтня 

2016 р.). 

Метою зазначеного Положення є визначення основних засад розробки 

навчальних планів у частині навчальних дисциплін за вибором здобувачів 

вищої освіти.  

У Положенні визначено порядок та умови обрання навчальних дисциплін 

за вибором здобувачів вищої освіти ТДАТУ. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Загальний обсяг освітньо-професійної програми підготовки  

за ступенем вищої освіти (далі СВО) «бакалавр» становить 180-240 кредитів 

ЄКТС, освітньо-професійної програми підготовки СВО «магістр» становить 90 

кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми СВО «магістр» - 120 

кредитів ЄКТС.  

1.2 Загальний обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти 

(далі ЗВО) Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного (далі – Університету) складається з 3 циклів: 

 цикл загальної підготовки; 

 цикл професійної і практичної підготовки; 

 інші складові освітнього процесу. 

1.3 Перелік навчальних дисциплін, практик та інших складових 

навчального процесу відображається в індивідуальному навчальному плані 

ЗВО, який складається з: 

− обов’язкових компонент освітньої програми (практик, курсових, 

атестації тощо) (не більше 75% від загального обсягу навчального 

навантаження ЗВО), що визначаються відповідно до компетентностей, 

передбачених відповідним стандартом вищої освіти, і включаються до 

навчального плану зі спеціальності і освітньої програми; 

− освітніх компонент за вибором ЗВО (не менше 25 % від загального 

обсягу навчального навантаження), що визначаються відповідно до Порядку 

встановленого цим Положенням та включаються до робочого навчального 

плану на навчальний рік. 
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1.4 Критеріями для включення навчальної дисципліни або інших освітніх 

компонент до переліку вибіркових є спроможність кафедри забезпечити 

належну якість їх викладання, у тому числі: 

– кадрове забезпечення (науковий ступінь, вчене звання НПП, досвід 

викладання дисципліни, особистий рейтинг); 

– навчально-методичне забезпечення (навчально-методичний комплекс, 

електронний навчальний курс, підручники, навчальні посібники тощо); 

– матеріально-технічна база (лабораторне забезпечення за необхідності); 

– інформаційне забезпечення; 

– відгуки ЗВО про якість викладання дисциплін на кафедрі. 

1.5 Перелік навчальних дисциплін за вибором ЗВО на наступний 

навчальний рік щорічно встановлюється у першому семестрі поточного 

навчального року та затверджується на засіданні вченої ради університету  

до 1 жовтня. 

1.6 Перелік навчальних дисциплін, що були затвердженні для вибору 

ЗВО на наступний навчальний рік розміщуються на веб-сайті Університету у 

розділі «Освіта» для кожного СВО і курсу навчання (для СВО «бакалавр» − на 

2-4 курсах у 3,4,5,6,7,8 семестрах; для СВО «магістр» − у 2 семестрі 1 року 

навчання та 3 семестрі 2 року навчання). 

1.7 Вибіркові навчальні дисципліни, оприлюднені на веб-сайті 

Університету для вибору ЗВО, мають містити силабус, розроблений відповідно 

до вимог «Положення про програму навчання здобувачів вищої освіти – 

силабус», та (за бажанням) презентацію навчальної дисципліни чи інших 

освітніх компоннет. 

1.8 Процедура вибору навчальних дисциплін або інших освітніх 

компонент на наступний навчальний рік для здобувача вищої освіти 

складається з двох етапів: 

для ОС «Бакалавр»: 

1 етап – в період з 1 листопада по 1 лютого, протягом якого ЗВО 

авторизується на відповідній спеціальності і курсі навчання та здійснює 
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процедуру вибору навчальних дисциплін / освітніх компонент відповідно 

до Порядку, визначеним цим Положенням; 

2 етап – в період з 01 лютого до 15 лютого, протягом якого окремі ЗВО  

здійснюють повторний вибір освітніх компонент, якщо за результатами  їх 

вибору на першому етапі не були сформовані повноцінні групи  

(15-30 осіб). 

для ОС «Магістр»: 

1 етап – в період з 1  жовтня по 15 листопада, протягом якого ЗВО 

авторизується на відповідній спеціальності та здійснює процедуру вибору 

навчальних дисциплін / освітніх компонент відповідно до Порядку, 

визначеним цим Положенням; 

2 етап – в період з 15 листопада до 15 грудня, протягом якого окремі ЗВО  

здійснюють повторний вибір освітніх компонент, якщо за результатами  їх 

вибору на першому етапі не були сформовані повноцінні групи  

(не менше 10 осіб). 

1.9 Після завершення процедури вибору дисциплін формується 

індивідуальний навчальний план ЗВО на наступний рік, до змісту якого, крім 

обов’язкових компонентів, включаються вибіркові навчальні дисципліни, що 

визначають індивідуальну траєкторію навчання ЗВО. 

1.10 З урахуванням обраних навчальних дисциплін декани факультетів 

(керівник ННІЗУП) розробляють робочі навчальні плани на наступний 

навчальний рік в автоматизованій системі «Освіта». 



2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБРАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  

ЗА ВИБОРОМ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

2.1 Здобувачі вищої освіти СВО «бакалавр» і СВО «магістр» у терміни  

першого етапу в будь-який вільний час заходять на сторінку «Дисципліни за 

вибором студента» в розділі «Освіта» офіційного веб-сайту університету, 

обирають курс навчання та авторизуються за допомогою логіну і паролю 

отриманого в деканаті відповідного факультету (інституту). 

2.2 Після авторизації ЗВО отримує перелік вибіркових дисциплін на 

кожен семестр наступного навчального року (зокрема для 2 семестру поточного 

навчального року для СВО «магістр» 1 курсу навчання). 

2.3 ЗВО СВО «бакалавр» повинні обрати із затвердженого переліку 

дисципліни загальним обсягом не менше 61 кредиту ЄКТС для повного терміну 

навчання та не менше 45 кредитів ЄКТС для скороченого курсу навчання. 

2.4 ЗВО СВО «магістр» повинні обрати із затвердженого переліку 

дисципліни загальним обсягом не менше 23 кредитів ЄКТС для освітньо-

професійної програми та не менше 30 кредитів ЄКТС для освітньо-наукової 

програми. 

2.5 ЗВО 1 курсу навчання СВО «бакалавр», як правило, обирають по 

одній дисципліні з переліку вибіркових дисциплін історико-культурологічного 

та соціально-правового спрямування для викладання відповідно у 3 та 4 

семестрі наступного навчального року. 

2.6 ЗВО 2 курсу (1с курсу) навчання СВО «бакалавр» для викладання 

обирають, як правило: 

 одну з дисциплін з переліку вибіркових дисциплін суспільно-

політичного спрямування для викладання відповідно у 5 семестрі (для 1с у 3 

семестрі) наступного навчального року; 

  одну з дисциплін з переліку вибіркових дисциплін іншомовної 

підготовки для викладання у 5-8 семестрах (для 1с у 3-6 семестрах)  

на 3-4 (2с-3с) курсах навчання; 
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 одну із сертифікованих програм (майнорів) до складу якої входить 

декілька дисциплін для викладання у 5-8 семестрах на 3-4 (2с – 3с) курсі 

навчання. 

2.7 ЗВО 1 курсу навчання СВО «магістр» для викладання обирають одну з 

сертифікованих наукових програм (майнорів) до складу якої входить декілька 

дисциплін для викладання у 2-3 семестрах 1-2 курсі навчання. 

2.8 Вибіркові дисципліни культурологічного спрямування (наприклад, 

історія та культура України, історія української державності та культури, 

етнографія України, історичне краєзнавство, історія науки та техніки, 

культурологія, етика та естетика тощо); 

2.9 Вибіркові дисципліни соціально-правового спрямування (наприклад, 

правознавство, трудове право, господарське право, адміністративне право, 

екологічне право, підприємницьке право, правове регулювання туристичної 

діяльності, соціологія тощо); 

2.10 Вибіркові дисципліни суспільно-політичного спрямування 

(наприклад, політологія, соціологія, соціологія праці, соціологія управління, 

психологія, психологія управління, конфліктологія, логіка, логіка та риторика, 

основи ораторського мистецтва, релігієзнавство тощо). 

2.11 Вибіркові дисципліни іншомовної підготовки (наприклад, іноземна 

мова (англійська, німецька, французька) з посиленою підготовкою за 

професійним спрямуванням або як друга іноземна мова, латинська мова тощо). 

2.12 Навчальна дисципліна «Фізичне виховання» для СВО «бакалавр» 

проводиться 4 години на тиждень за вибором ЗВО у формі секційних занять. До 

загальної кількості кредитів не входить і форма підсумкового контролю 

«залік». 

2.13 Сертифікована програма (майнор) не повинен бути пов’язаний із 

компетентностями передбаченими стандартом вищої освіти з відповідної 

спеціальності, а є індивідуальною траєкторією навчання ЗВО і може носити як 

кафедральний взаємозв’язок, так і міжфакультетський (наприклад, 

комп’ютерне проектування, інноваційне підприємництво, школа бізнесу тощо). 

2.14 Перелік вибіркових дисциплін за певним спрямуванням для 

затвердження вченою радою може змінюватися щорічно за поданням кафедр 

університету. 


