
ПРОЕКТ 

Міністерство освіти і науки України 

Ніжинський державний університет 

імені Миколи Гоголя 

 

Наказ 
__ червня 2017 р.  № 

 

Про затвердження 

Порядку запису студентів 

на вивчення навчальних дисциплін  

вільного вибору студента 

 

З метою оптимізації формування навчальних груп для вивчення 

варіативних дисциплін за вибором студента та врахування під час розрахунку 

навчального навантаження викладачів, наказую: 

 

1. Затвердити Порядок запису студентів на вивчення навчальних 

дисциплін вільного вибору студента, що додається. 

2. Наказ довести до відома деканів факультетів, завідувачів кафедр, 

навчально-методичного відділу для впровадження Порядку запису студентів 

на вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студента в організацію 

навчального процесу. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора, 

проректора з науково-педагогічної роботи Бойка О.Д. 

 

 

 

 

Ректор університету      О.Г.Самойленко 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Ректор університету 

О.Г.Самойленко 

 

 

ПОРЯДОК 

запису студентів на вивчення вибіркових навчальних дисциплін 

 

1. Навчальний план підготовки фахівців за освітнім рівнем бакалавра 

складається з нормативної, варіативної та факультативної частин. 

2. Нормативні дисципліни визначаються Галузевим стандартом вищої 

освіти та (або) освітньо-професійною програмою підготовки фахівців. 

Дисципліни вільного вибору студента (з переліку, запропонованого 

ВНЗ) є обов’язковими для виконання. 

Факультативні дисципліни – це дисципліни, що додатково 

запропоновані ВНЗ, але вивчення яких є необов’язковим для студента. 

3. Дисципліни вільного вибору студента (вибіркові навчальні 

дисципліни) можуть формуватися у вигляді: 

- неподільних блоків, що регламентовані навчальним планом; 

- переліку дисциплін, що регламентовані навчальним планом; 

- переліку дисциплін, який пропонується деканатами чи кафедрами на 

затвердження Ректором університету. 

4. Вивчення блоку вибіркових дисциплін розпочинається, як правило, 

не раніше третього навчального семестру. 

5. Кафедри, за якими закріплені викладання дисциплін вільного вибору 

студента, до 01 березня кожного навчального року подають до деканатів і у 

Центр інформатизації навчальні програми цих дисциплін. 

6. До 01 травня поточного навчального року деканати та куратори 

ЄКТС ознайомлюють студента із переліком дисциплін вільного вибору 

студента на наступний навчальний рік. 

7. Запис на вивчення дисциплін вільного вибору студента здійснюється 

до 01 червня попереднього навчального року. 

8. Запис на вивчення дисциплін вільного вибору студента здійснюється 

на підставі написаної студентом заяви на ім'я декана факультету (Додаток 1). 

У заяві студент вказує всі навчальні дисциплін у порядку пріоритетності.  

9. У разі, якщо студент у визначений п. 7 цього Порядку термін не 

визначився щодо вивчення дисциплін вільного вибору студента, деканат 

здійснює цю процедуру разом з куратором ЄКТС. 

10. На підставі заяв студентів деканати формують списки студентів з 

вивчення дисциплін вільного вибору студента за встановленою формою 

(Додаток 2) та передають в електронному та паперовому вигляді у 

навчально-методичний відділ. Для вивчення дисциплін, запропонованих 

деканатами чи кафедрами, навчально-методичний відділ створює групи, 

склад яких погоджує перший проректор, проректор з науково-педагогічної 
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роботи. Чисельність студентів у групі з вивчення дисципліни вільного вибору 

студента – 25-35 осіб (для дисциплін фахової підготовки – 9-17 осіб). 

Якщо для вивчення вибіркової дисципліни записалося менше 25 

студентів (для дисциплін фахової підготовки – менше 9 студентів), то з 

метою комплектації груп деканати разом з кураторами ЄКТС записують їх 

для вивчення іншої дисципліни, виходячи із зазначеного в заявах студентів 

порядку пріоритетності дисциплін. 

12. Інформація про чисельність студентів, які записалися на вивчення 

дисциплін вільного вибору студента, та кількість сформованих груп до 30 

червня враховується навчально-методичним відділом для розрахунку 

навчального навантаження на наступний навчальний рік. 

13. Після остаточного формування і погодження груп з вивчення 

дисциплін вільного вибору студента, інформація про ці дисципліни 

заноситься до індивідуальною навчального плану студента. З цього моменту 

вибіркова дисципліна стає для студента обов’язковою. 

 

Ухвалено Вченою радою університету (протокол N  від 01.12.2016 р.)
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Додаток 1 

Зразок заяви для запису на вибіркові дисципліни 
 

Декану 

______________факультету 

ПІБ 

студента ___курсу 

групи _____  

ПІБ 

 

Заява 
Прошу дозволити мені у ____-____ навчальному році вивчати наступні 

навчальні дисципліни за вибором студента за блоками в порядку 

пріоритетності: 

5 семестр 

1. блок вибіркових дисциплін соціально-гуманітарної та педагогічної 

підготовки: 

1) назва навчальної дисципліни; 

2) назва навчальної дисципліни; 

3) назва навчальної дисципліни; 

4) назва навчальної дисципліни; 

5) назва навчальної дисципліни. 

6 семестр 

2. блок вибіркових дисциплін соціально-гуманітарної та педагогічної 

підготовки: 

1) назва навчальної дисципліни; 

2) назва навчальної дисципліни; 

3) назва навчальної дисципліни; 

4) назва навчальної дисципліни; 

5) назва навчальної дисципліни. 

3. блок вибіркових дисциплін соціально-гуманітарної та педагогічної 

підготовки: 

1) назва навчальної дисципліни; 

2) назва навчальної дисципліни; 

3) назва навчальної дисципліни; 

4) назва навчальної дисципліни; 

5) назва навчальної дисципліни. 

Вибіркові дисципліни фахової підготовки: 

1) назва навчальної дисципліни; 

2) назва навчальної дисципліни. 

 

 

Дата         Підпис 
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Додаток 2 

Форма 

списків студентів з вивчення дисциплін за вибором студента 

 

Списки студентів 

__________________факультету з вивчення дисциплін за вибором студента на _____-

_____ навчальний рік 

 
Вибіркова дисципліна № п/п студента Прізвище, ім’я, по-батькові студента, індекс 

групи 

5 семестр 

Вибіркові дисципліни соціально- гуманітарної та педагогічної підготовки 

1 блок 
Назва навчальної 1. ПІБ студента, група 

дисципліни 2. і т.д. ГПБ студента, група 
Назва навчальної 1. ШБ студента, група 

дисципліни 2.1 т.д. ПІБ студента, група 
Назва навчальної 1. ПІБ студента, група 

дисципліни 2. і т.д. ШБ студента, група 
Назва навчальної 1. ПІБ студента, група 

дисципліни 2. і т.д. ПІБ студента, група 
Назва навчальної 1. ШБ студента, група 

дисципліни 2. і т.д. ГПБ студента, група 

6 семестр 

Вибіркові дисципліни соціально-гуманітарної та педагогічної підготовки 

2 блок 
Назва навчальної 1. ПІБ студента, група 

дисципліни 2. і т.д. ШБ студента, група 

Назва навчальної 1. ПІБ студента, група 
дисципліни 2. і т.д. ШБ студента, група 
Назва навчальної 1. ШБ студента, група 

дисципліни 2. і т.д. ШБ студента, група 

Назва навчальної 1. ШБ студента, група 
дисципліни 2. і т.д. ПІБ студента, група 

Назва навчальної 1. ПІБ студента, група 
дисципліни 2. і т.д.  ШБ студента, група 

3 блок 

Назва навчальної 1. ШБ студента, група 
дисципліни 2. і т.д. ПІБ студента, група 

Назва навчальної 1. ШБ студента, група 
дисципліни 2. і т.д. ПІБ студента, група 

Назва навчальної 1. ПІБ студента, група 
дисципліни 2. і т.д. ПІБ студента, група 

Назва навчальної 1. ПІБ студента, група 
дисципліни 2. і т.д. ПІБ студента, група 

Назва навчальної 1. ПІБ студента, група 
дисципліни 2. і т.д. ПІБ студента, група 

Вибіркові дисципліни фахової підготовки 

Назва навчальної 1. ПІБ студента, група 
дисципліни 2. і т.д. ПІБ студента, група 

Назва навчальної 1. ПІБ студента, група 
дисципліни 2. і т.д. ПІБ студента, група 

 


