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ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБРАННЯ СТУДЕНТАМИ  

ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН  

У ВИЩОМУ ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ УКРАЇНИ 

«БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1.1. Положення розроблено з метою конкретизації процедури 

формування переліку та подальшого вивчення студентом навчальних 

дисциплін із циклу вільного вибору для освітніх ступенів «бакалавр», 

«спеціаліст» та «магістр» у Вищому державному навчальному закладі 

України «Буковинський державний медичний університет» (далі – 

Університет).  

1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту», примірних навчальних планів підготовки фахівців, затверджених 

Міністерством  охорони здоров’я України, та визначає порядок та умови 

обрання студентами вибіркових дисциплін, передбачених відповідною 

освітньою програмою, навчальним планом підготовки бакалаврів, 

спеціалістів та магістрів. 

1.4. Вибіркові навчальні дисципліни поділяються на:  

– дисципліни за вибором вищого навчального закладу;  

– дисципліни  за вибором  студента  (вільного  вибору).  

Дисципліни за вибором вищого навчального закладу є для студента 

обов’язковими.  

Дисципліни вільного вибору студенти обирають самостійно.  

1.5. Навчальні дисципліни за вибором студента – це дисципліни, які 

вводяться  вищим  навчальним  закладом  для  більш  повного  задоволення 

освітніх  і  кваліфікаційних  вимог  особи  для  потреб  суспільства, 

ефективнішого  використання  можливостей  закладу  освіти,  врахування 

регіональних особливостей тощо.  

Вибіркові  навчальні  дисципліни  професійної  та  практичної 

підготовки  надають  можливість  здійснення  поглибленої  підготовки  за 

спеціальностями,  що  визначають  характер  майбутньої діяльності;  

сприяють  академічній  мобільності  студента  та  його  особистим інтересам,  

сприяють  формуванню компетентності  здобувача відповідно до вимог 

ринку праці. 
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2.  ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ОБРАННЯ ВИБІРКОВИХ 

ДИСЦИПЛІН  

2.1.  Для конкретизації планування та організації навчального процесу 

на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, який 

формується на підставі примірного навчального плану, затвердженого 

Міністерством  охорони здоров’я України, та навчального плану 

Університету з відповідної спеціальності та затвердженого переліку 

вибіркових дисциплін.  

2.2. Обсяг  кожної  вибіркової  дисципліни  становить,  як  правило,  3 

кредити  ЄКТС.   

2.3. Формою  підсумкового  контролю  вибіркових  дисциплін,  як  

правило,  є залік. 

2.4. Студенти обирають вибіркові навчальні дисципліни відповідно до 

навчального плану на принципах альтернативності, змагальності та 

академічної відповідальності. 

2.5.  Викладання  навчальних  дисциплін  можуть  здійснювати  усі  

кафедри за умови наявності відповідного забезпечення,  що  є  свідченням  

спроможності кафедри якісно задовольнити  потреби  здобувачів  вищої  

освіти  для  створення  індивідуальної освітньої траєкторії навчання за 

обраними спеціальностями.  

2.6. Основними  критеріями  спроможності  кафедри щодо 

забезпечення належної якості викладання вибіркової навчальної дисципліни 

є:  

 кадрове  забезпечення  (науковий  ступінь,  вчене  звання,  

підвищення кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) працівників, 

досвід викладання дисципліни кафедри, показники рейтингового оцінювання 

діяльності кафедри та викладачів);  

 навчально-методичне та інформаційне забезпечення  (робоча 

програма навчальної дисципліни, методичні розробки та вказівки для 

підготовки до навчальних занять,  підручники, навчальні  посібники,  

електронні навчально-методичні матеріали на сервері дистанційного 

навчання Університету);  

 матеріально-технічне забезпечення (лекційні та аудиторні 

приміщення, комп’ютерні лабораторії, клінічна база тощо); 

2.7. Вивчення вибіркових дисциплін може здійснюватися в осінньому 

та весняному семестрах (для студентів 1 курсу – у весняному семестрі).  



3 
 

3. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ 

СТУДЕНТАМ И НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  

3.1. Навчальний відділ Університету спільно з деканами факультетів 

щороку до 01 березня поточного навчального року відповідно до навчальних 

планів підготовки фахівців формує переліки вибіркових навчальних 

дисциплін на наступний навчальний рік окремо для кожної  спеціальності  і  

розміщує їх на веб-сайті  навчального відділу (edudept.bsmu.edu.ua) в розділі 

«Інформаційні матеріали для кафедр». 

3.2. Кафедри, які виявили бажання та спроможні забезпечити  

викладання вибіркових дисципліни, до 01 квітня кожного навчального року 

подають декану відповідного факультету перелік дисциплін, які 

пропонуються для вибору студентам на наступний навчальний рік, та короткі 

анотації цих дисциплін.  

3.3. Декани факультетів аналізують спроможність кафедр забезпечити  

належну якість викладання вибіркових дисципліни та складають графік 

презентації кафедрами вибіркових навчальних дисциплін для студентів 

кожного курсу. 

3.4. Презентація вибіркових навчальних дисциплін на наступний 

навчальний рік проводиться кафедрами на зборах студентів відповідно до 

графіку, затвердженого деканом факультету, у період 15 квітня – 20 травня 

поточного навчального року (для студентів 1 курсу – 10-30 жовтня). 

Під час презентації кафедри представляють студентам мету та кінцеві 

цілі вивчення вибіркової навчальної дисципліни, зміст програми, надають 

інформацію щодо забезпечення викладання дисципліни тощо.  

У кінці зборів декан факультету проводить анкетування студентів щодо 

обрання ними вибіркових навчальних дисциплін, які вони бажають вивчати у 

наступному навчальному році. Анкети зберігаються в деканаті упродовж 

року. 

Під час проведення зборів щодо обрання студентами вибіркових 

навчальних дисциплін декани забезпечують альтернативність, змагальність 

та академічну відповідальність. 

3.5. На підставі проведеного анкетування декан формує подання щодо 

переліку вибіркових навчальних дисциплін обраних студентами факультету 

для вивчення у наступному навчальному році та подає його до 01 червня на 

затвердження проректору з науково-педагогічної роботи (для студентів  

1 курсу – до 10 листопада).  

3.6. Обрані дисципліни вносяться навчальним відділом до робочих 

навчальних планів і враховуються у навчальному навантаженні кафедр на 

наступний навчальний рік.  
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Схвалено на засіданні Вченої ради Вищого державного навчального 

закладу України «Буковинський державний медичний університет»  

23 березня 2017 року (протокол № 9) 


