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1. ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про реалізацію Здобувачами Одеського  національного морського 

університету права на вільний вибір навчальних дисциплін (далі - Положення) є керівним 

документом для завідувачів кафедр, науково-педагогічних працівників та Здобувачів 

Одеського національного морського університету. 

1.2. Враховані примірники знаходяться у:  

    .1 Проректора з НПР 

    .2 Проректора з НОР 

    .3 Директорів інститутів 

    .4 Деканів факультетів 

    .5 Завідувачів кафедр 

    .6 Начальника НМВ 

1.3. Перелік врахованих примірників Порядку ведеться відділом ліцензування, акредитації 

та моніторингу якості освіти. 

 

2. ПОСИЛАННЯ 

 

2.1. Закон України «Про освіту», зі змінами 

2.2. Закон України «Про вищу освіту», зі змінами.  

2.3. Положення про організацію освітнього процесу в Одеському національному 

морському університеті. 

 

3. СКОРОЧЕННЯ 

 

ОНМУ      – Одеський національний морський університет 

НОР          – Навчально-організаційна робота 

НПР          – Науково-педагогічна робота 

НПП         -  Науково-педагогічний працівник 

НМВ        –  Навчально-методичний відділ 

ЄКТС       –  Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система 

Здобувач  –  Здобувач вищої освіти  

ОП           –  Освітня програма 

ІНП          –  Індивідуальний навчальний план 

АСУП      – Автоматизована система управління процесами в ОНМУ 

ПОРТАЛ –  Веб-портал навчального модуля АСУП МКР ОНМУ 

ВНД - вибіркові навчальні дисципліни 

 

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

4.1. Положення про реалізацію Здобувачами Одеського  національного морського 

університету права на вільний вибір навчальних дисциплін розроблений відповідно до 

Закону «Про вищу освіту» (п. 15 частини 1, ст. 62) та «Рекомендацій щодо застосування 

критеріїв оцінювання якості освітньої програми», які Затверджено Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти 17 листопада 2020 року. 
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4.2. Цим Порядком визначається процедура формування переліку вибіркових навчальних 

дисциплін (ВНД) та їх обрання здобувачами вищої освіти ОНМУ у межах, передбачених 

відповідною освітньою програмою та навчальним планом. 

4.3. Порядок ґрунтується на засадах студентоцентрованого підходу і вільного творчого 

навчання, що гарантує Здобувачам побудову індивідуальної траєкторії навчання з 

урахуванням власного потенціалу, особистісного росту та своїх професійних інтересів. 

4.4. ВНД надають можливість Здобувачу задовольнити освітні та кваліфікаційні потреби 

особи шляхом: 

- побудови індивідуального навчального плану (індивідуальної траєкторії навчання); 

- поглиблення професійної підготовки в межах обраної спеціальності та освітньої 

програми; 

- здобуття додаткових результатів навчання в межах формування загальних та/або 

фахових компетентностей; 

- ознайомлення з сучасним рівнем наукових досліджень у відповідній галузі знань; 

- розвитку власної ерудиції. 

4.5. Дія цього Порядку поширюється на Здобувачів, які вступили на навчання, починаючи 

з 1 вересня 2021 року, і навчаються за освітніми програмами та навчальними планами усіх 

рівнів вищої освіти, укладеними з урахуванням законодавства про освіту та затверджених 

рішеннями Вченої ради ОНМУ. 

4.6. Передбачені цим Порядком організаційні заходи щодо вибору ВНД можуть 

змінюватись у виключних випадках за дозволом ректора ОНМУ, для урахування 

особливостей навчання за окремими ОП на підставі подання гарантів освітніх програм, які 

погоджуються керівниками інститутів (факультетів), проректорами з НОР та НПР.  

4.7. Координація щодо впровадженням цього Порядку покладається на НМВ ОНМУ. 

 

5. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

 

5.1. У навчальних планах усіх освітніх програм обсяг вибіркових навчальних дисциплін 

повинен становити не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених 

для даного рівня освіти. Для здобувачів ступеня бакалавра вибіркова частина навчального 

плану становить не менше 60 кредитів, а для здобувача ступеня магістра вибіркова 

частина навчального плану освітньо-професійної програми становить не менше 23 

кредитів, для здобувача ступеня доктора філософії – не менш 25% від обсягу кредитів 

певної освітньої програми. 

5.2. Цикл вибіркових дисциплін поділяється на: 

– вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки (за освітньою 

програмою); 

– вибіркові дисципліни інших рівнів вищої освіти, інших кафедр та інших освітніх 

програм ОНМУ (далі - загальноуніверситетські вибіркові дисципліни). 

Розподіл кредитів між професійними та загальноуніверситетськими дисциплінами 

вибіркового циклу здійснюють гаранти певних освітніх програм за участю груп 

забезпечення. В межах циклу вибіркових дисциплін навчального плану в певних 

семестрах передбачаються кредити для загальноуніверситетських вибіркових дисциплін. 

5.3. Перелік вибіркових дисциплін професійної та практичної підготовки формує гарант 

ОП при узгоджені з проектною групою та/або групою забезпечення спеціальності, а також 

з урахуванням пропозицій Здобувачів, студентського самоврядування, випускників та 
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представників інших груп стейкхолдерів. Паралельно визначається семестр, в якому 

передбачається викладання кожної із запропонованих на вибір професійних дисциплін, 

враховуючи структурно-логічну схему ОП. Всі вибіркові дисципліни професійної та 

практичної підготовки, викладання яких планується на певному курсі та в певному 

семестрі повинні мати однаковий обсяг. Кількість запропонованих дисциплін має 

перевищувати, як минімум, утричі кількість дисциплін за вибором, передбачену 

навчальним планом. 

5.4. Перелік загальноуніверситетських ВНД формує адміністрація інституту (факультету) 

сумісно з гарантами певних освітніх програм за умови, якщо їх вивчення не базується на 

необхідності опанування додаткових знань (результатів навчання), що виходять за межі 

цих дисциплін та певної освітньої програми. В протилежному випадку потрібно 

погодження гаранта іншої освітньої програми (завідувача іншою кафедрою).  

        До переліку загальноуніверситетських ВНД включаються дисципліни, для яких 

розроблено та завантажено до системи дистанційного навчання ОНМУ силабус 

дисципліни та які мають обсяг 3 кредити. 

        Перелік загальноуніверситетських ВНД по кожній спеціальності (ОП) формується не 

пізніше 30 вересня навчального року, що передує плановому, затверджується вченою радо 

інституту (факультету) та завантажується до 20 жовтня навчального року, що передує 

плановому у АСУП, з закріпленням за навчальними планами відповідних спеціальностей 

у семестрах, де зарезервовані кредити для вивчення таких дисциплін.  

       Вказані терміни можуть змінюватись із необхідності своєчасного ознайомлення 

студентів та організації процесу вибору з урахуванням можливих умов або обмежень, 

пов’язаних з карантином або іншими формсмажорними обставинами. 

5.5. До переліку вибіркових навчальних дисциплін відповідної ОП не можуть 

пропонуватись дисципліни, що дублюють одна одну, тобто мають аналогічний зміст, але 

різні назви. 

5.6. Викладачі кафедр, які забезпечують викладання ВНД, у вільний від аудиторних занять 

час можуть проводити відповідні презентаційні заходи для студентів (оглядові лекції, 

розміщення матеріалів на сторінках факультету, кафедри, в соціальних мережах, тощо) 

 

6. ПОРЯДОК ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

6.1. Терміни проведення процедури вибору Здобувачами ВНД визначаються із 

необхідності своєчасного планування та організації освітнього процесу (формування 

контингенту Здобувачів у групах і потоках для планування навчального навантаження 

науково-педагогічних працівників), його методичного і кадрового забезпечення. 

6.2. Заходи з організації вибору ВНД здійснюються у навчальному році, що передує 

навчальному року, у якому заплановане вивчення цих вибіркових дисциплін. Здобувачі 

реалізують своє право вибору ВНД наприкінці осіннього семестру, як правило, у 

листопаді-грудні, який передує навчальному року, в якому передбачене їх вивчення.  

6.3. Ознайомлення Здобувачів із порядком, термінами і особливостями запису та 

формування груп для вивчення ВНД в ОНМУ, а також їх переліком здійснюють інститути 

(факультети) за допомогою кураторів академічних груп. За необхідності студентам 

надаються консультації щодо реєстрації на ПОРТАЛІ, користування ПОРТАЛОМ, 

створення аккаунту і персонального кабінету. 
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6.4. Вибір Здобувачами ВНД здійснюється у паперовому (примірна форма наведена у 

додатку 1) та електронному варіантах. Після подачі заяви в дирекцію інституту (деканат 

факультету) Здобувач зобов’язаний самостійно на ПОРТАЛІ відповідно до «Інструкції 

користувача» в особистому кабінеті на протязі трьох тижнів зробити вибір. Строки запису 

на дисципліни вносяться в АСУП адміністратором бази. 

6.5. Повідомлення про початок запису на ВНД наступного навчального року надсилається 

Здобувачам на ПОРТАЛІ дирекціями інститутів (деканатами факультетів). 

6.6. На ПОРТАЛІ в особистому кабінеті (вкладка «Робочий план») або у системі Мудл 

Здобувач має можливість ознайомитися з усіма силабусами ВНД свого навчального 

плану. 

6.7. В особистому кабінеті Здобувач в кожному семестрі наступного навчального року 

обирає з переліку ВНД як професійної підготовки, так і загальноуніверситетського циклу 

відповідно до поданої в деканат інституту (факультету) заяви. Після закінчення терміну 

запису можливість вибору блокується і відбувається автоматичне формування навчальних 

груп.  

6.8. Мінімальна чисельність групи для вивчення дисциплін вільного вибору становить, як 

правило, десять Здобувачів на рівні бакалаврату та п’ять на рівні магістратури. 

Інститутами (деканатами) можуть запроваджуватись обґрунтовані обмеження щодо 

мінімальної та/або максимальної чисельності Здобувачів. Кількість Здобувачів на рівні 

доктора філософії не обмежується. 

6.9. Якщо на вивчення ВНД записалось менше необхідної кількості Здобувачів, то така 

дисципліна вважається не обраною, а Здобувачам пропонується обрати ВНД, яка обрана 

іншими Здобувачами. 

6.10. Здобувачам, які не зробили свій вибір або зробили вибір ВНД, що не набрала 

мінімальну чисельність Здобувачів для формування групи, надається додатково один 

тиждень для повторного  вибору. 

6.11. Остаточне опрацювання результатів вибору Здобувачами загальноуніверситетських 

ВНД та визначення потрібної кількості груп здійснюється деканатами інститутів 

(факультетів) на протязі тижня після закінчення повторного вибору. 

6.12. Здобувачі, які не визначилися з вибором дисциплін, закріплюються до вже 

сформованих груп з міркувань оптимізації чисельності Здобувачів в групах з  

урахуванням їх заяв.  

6.13. За результатами формування вибіркової частини навчального плану деканатами 

інститутів (факультетів) роздруковуються списки Здобувачів, які обрали відповідну 

дисципліну. 

6.14. Вибрані ВНД включаються до індивідуального навчального плану Здобувача і 

становляться обов’язковими для вивчення.  

        Відмова Здобувача виконувати індивідуальний навчальний план тягне за собою 

академічну заборгованість 

        Зміна Здобувачем з об’єктивних причин, свого вибору після його затвердження 

можлива лише за дозволом керівника інституту (факультету). 

6.15. Єдиний для ОНМУ календарний графік проведення етапів вибору Здобувачами 

навчальних дисциплін щороку затверджується розпорядженням проректора з науково-

педагогічної роботи. 
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Додаток 1 

 

ПРИМІРНИЙ ЗРАЗОК  

 заяви Здобувача на включення до індивідуального плану  

 дисциплін вільного вибору 

 

                                                                                                                                                           

Декану/директору  

 Факультету/інституту  

.__________________________ 

 студента _____ курсу ______ групи  

спеціальності ___________________  

____________________________  

______________________________  

(П.І.Б.) 

ЗАЯВА  

  

Прошу включити в мій індивідуальний навчальний план на 202..  /20…   навчальний рік 

такі дисципліни вільного вибору 
Дисципліни вільного вибору професійної підготовки 

№семестра Назва дисципліни 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дисципліни загальноуніверситетського циклу та інших освітніх програм 

 

Дисципліна 1 

1 пріоритет 

2 пріоритет 

3 пріоритет 

  1 пріоритет 

2 пріоритет 

3 пріоритет 

  1 пріоритет 

2 пріоритет 

3 пріоритет 

  1 пріоритет 

2 пріоритет 

3 пріоритет 

 

(дата)                                                                                                                                (підпис) 
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7. ЛИСТОК ОБЛІКУ ЗМІН 

 

Номер 

зміни 
Дата Сторінки зі змінами Перелік змінених пунктів 
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8. ЛИСТОК ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК 

 

No 

п/п 
Дата 

ПІБ і посада особи, що 

виконала періодичну 

перевірку  

Зміні  

Підлягають 

Підпис особи, 

що перевірила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


