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ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ 
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Про затвердження 
Положення про порядок та умови 
обрання здобувачами вищої освіти 
вибіркових навчальних дисциплін 
у Вищому державному навчальному закладі України 
«Буковинський державний медичний університет» 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту». Статуту Вищого 
державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний 
університет», на виконання рішення вченої ради від 27 лютого 2020 року 
(протокол № 6), -

1. Затвердити «Положення про порядок та умови обрання здобувачами 
вищої освіти вибіркових навчальних дисциплін у Вищому державному 
навчальному закладі України «Буковинський державний медичний 
університет». 

2. Вважати таким, що втратило чинність «Положення про порядок та 
умови обрання студентами вибіркових дисциплін у Вищому державному 
навчальному закладі України «Буковинський державний медичний 
університет», затверджене рішенням Вченої ради від 23 березня 2017 року 
(протокол № 9) 

3. Начальнику навчального відділу дон. Ходоровському В.М. 
забезпечити оприлюднення «Положення про порядок та умови обрання 
здобувачами вищої освіти вибіркових навчальних дисциплін у Вищому 
державному навчальному закладі України «Буковинський державний 
медичний університет» на офіційному веб-сайті університету в розділі 
«Публічна інформація». 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБРАННЯ 

ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

У ВИЩОМУ ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ УКРАЇНИ 
«БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» з метою конкретизації процедури формування переліку та подальшог о 
вивчення студентом вибіркових навчальних дисциплін (навчальних дисциплін 
вільного вибору) для здобувачів вищої освіти на початковому рівні (молодший 
бакалавр), першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому 
(освітньо-науковому) рівнях у Вищому державному навчальному закладі 
України «Буковинський державний медичний університет» (далі 
Університет). 

1.2. Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти - це 
дисципліни, які вводяться Університетом для забезпечення загальних та 
професійних компетентностей, більш повного задоволення освітніх і 
кваліфікаційних вимог здобувача вищої освіти 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 здобувача вищої освіти та його особистим інтересам, сприяють 
формуванню необхідних компетентностей здобувача. 

1.3. Навчальні дисципліни вільного вибору здобувачі вищої освіти 
обирають самостійно. 

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 навчального плану відповідної спеціальності 
(освітньої програми) та затвердженого переліку вибіркових дисциплін. 
Нормативний зміст освітньої програми визначається стандартом вищої освіти, 
а варіативний - проектною групою, кафедрами, деканатами, відділом 
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докторантури, аспірантури та клінічної ординатури й орг анами студентського 
самоврядування. 

2.2. Обсяг кожної вибіркової навчальної дисципліни становить, як 
правило, не менше як 3 кредити ЄКТС. 

2.3. Формою підсумкового контролю вибіркових дисциплін, як правило, 
є залік. 

2.4. Здобувані вищої освіти обирають вибіркові навчальні дисципліни на 
принципах: 

- альтернативності (не менше двох рівноцінних вибіркових дисциплін 
на кожну позицію вибору); 

- змагальності (здобувач вищої освіти здійснює вибір на підставі 
програм дисциплін, кадрового, навчально-методичного та інформаційного 
забезпечення); 

академічної відповідальності (не допускається нав'язування 
здобувачам вищої освіти певних навчальних дисциплін). 

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 кафедрою, 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. 

3. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ 
СТУДЕНТАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

3.1. Навчальний відділ Університету спільно з деканами факультетів 
щороку до 01 лютого поточного навчального року на підставі освітньої 
програми та навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти визначає 
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кількість вибіркових навчальних дисциплін на наступний навчальний рік, 
кількість кредитів ЄКТС, годин на їх вивчення, форми контролю. 

3.2. На підставі визначених кількості та обсягів вибіркових навчальних 
дисциплін керівники проектних груп (гаранти освітньої програми) та органи 
студентського самоврядування до 01 березня вносять декану відповідного 
факультету пропозиції щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін на 
наступний навчальний рік, який доводиться до відома усіх кафедр. 

3.3. Кафедри, які виявили бажання та спроможні забезпечити 
викладання вибіркових дисципліни, рекомендованих керівниками проектних 
груп (гарантами освітньої програми) та органами студентського 
самоврядування, або можуть запропонувати для вивчення студентам інші 
навчальні дисципліни, до 01 квітня кожного навчального року подають 
декану відповідного факультету перелік дисциплін, які пропонуються для 
вибору студентам на наступний навчальний рік, та короткий опис (анотацію) 
відповідної вибіркової дисципліни згідно Додатку 1. 

3.4. Декани факультетів спільно з керівниками проектних груп 
(гарантами освітньої програми) аналізують актуальність вибіркових 
дисциплін в набутті загальних чи професійних компегентностей, спромож-
ність кафедр забезпечити належну якість викладання вибіркових дисципліни, 
на підставі чого: 

- формують каталог вибіркових навчальних дисциплін; 
- складають графік презентації кафедрами вибіркових навчальних 

дисциплін для студентів кожного курсу. 
3.5. Каталоги вибіркових навчальних дисциплін та графіки презентації 

кафедрами вибіркових навчальних дисциплін оприлюднюють на офіційному 
веб-сайті Університету до 10 квітня кожного навчального року. 

3.6. У каталозі вибіркових навчальних дисциплін зазначається короткий 
опис змісту дисципліни (анотація), кафедра та науково-педагогічні 
працівники, які викладатимуть дисципліну. 

3.7. 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 вітчизняних студентів 1 курсу - 10-30 
вересня, для студентів 1 курсу з числа іноземних громадян - 10-25 листопада). 

Під час проведення зборів щодо обрання студентами вибіркових 
навчальних дисциплін декани забезпечують альтернативність, змагальність та 
академічну відповідальність. 



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 опитування студентів щодо 
обрання ними вибіркових навчальних дисциплін, які вони бажають вивчати у 
наступному навчальному році. Опитування проводиться шляхом написання 
студентом заяви (Додаток 2) на ім'я декана факультету. 

Заяви зберігаються в деканаті до закінчення навчального року, в якому 
вивчалися відповідні дисципліни, після чого знищуються. 

3.8. На підставі поданих заяв декани факультетів складають список 
студентів та формують їх у групи для вивчення відповідної вибіркової 
дисципліни. 

3.9. Заява студента є підставою для включення цієї дисципліни до 
індивідуального навчального плану студента на наступний навчальний рік. 

3.10. Вибіркова навчальна дисципліна запроваджується за умови 
чисельності студентів, які її обрали, у кількості не менш як 25 осіб. 

3.11. Якщо окрему вибіркову дисципліну не обрала мінімальна 
кількість студентів, декан виключає її з каталогу, про що інформує студентів. 
Після цього студент упродовж 1 тижня обирає іншу вибіркову дисципліну, 
вивчення якої обрала достатня кількість студентів (більше 25 осіб). 

3.12. Якщо студент із поважної причини не зміг записатися вчасно, він, 
надавши відповідні документи, звертається в деканат із заявою для запису на 
вивчення обраної ним вибіркової дисципліни. 

» 

3.13. Студент, який не визначився з переліком вибіркових навчальних 
дисциплін та не подав заповнену заяву у визначені терміни, буде включений у 
групи вивчення тих дисциплін, які деканат вважатиме необхідними для 
оптимізації кількісного складу груп. 

3.14. Студент в односторонньому порядку не може відмовитися від 
вибраного і затвердженого переліку вибіркових навчальних дисциплін. Така 
відмова призводить до академічної заборгованості і призводить до 
невиконання індивідуального навчального плану. 

3.15. Декан формує подання щодо переліку вибіркових навчальних 
дисциплін, груп студентів, які обрали відповідну вибіркову дисципліну для 
вивчення у наступному навчальному році, та подає його до 01 червня на 
затвердження проректору з науково-педагогічної роботи {для вітчизняних 
студентів 1 курсу - до 10 жовтня, для студентів 1 курсу з числа іноземних 
громадян - до ЗО листопада). 

3.16. Обрані дисципліни вносяться навчальним відділом до робочих 
навчальних планів і враховуються у навчальному навантаженні кафедр ца 
наступний навчальний рік. 
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3.17. Декан факультету доводить до відома кафедри інформацію про 
кількість груп та студентів, які записалися і будуть відвідувати ту чи іншу 
вибіркову дисципліну. 

3.18. Після вивчення студентами вибіркових дисциплін, проводиться 
анкетування стосовно якості викладання. 

4. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ 
НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗДОЬУВАЧАМИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА 
ФІЛОСОФІЇ 

4.1. Перелік вибіркових дисциплін підготовки здобувачів ступеня 
доктора філософії аналізується та оновлюється шляхом перегляду та 
перезатвердження освітньо-наукових програм та навчальних планів 
підготовки в аспірантурі. 

4.2. Відділ докторантури, аспірантури та клінічної ординатури впродовж 
вересня поточного навчального року ознайомлює здобувачів ступеня доктора 
філософії з індивідуальним планом підготовки в аспірантурі, доводить до 
відома перелік обов'язкових та вибіркових дисциплін, надає для заповнення 
аспірантам (здобувачам) індивідуальний план підготовки. 

4.3. Здобувачі ступеня доктора філософії в індивідуальному плані 
підготовки в розділі «Навчальна робота» відповідного року навчання 
обирають вибіркові дисципліни на увесь період навчання. Індивідуальний 
план підписується здобувачем та науковим керівником. 

4.4. Впродовж двох місяців від початку навчального року на вчених 
радах університету затверджуються індивідуальні плани підготовки 
аспірантів (здобувачів), що містять перелік вибіркових дисциплін. 

Схвалено на засіданні Вченої ради Вищого державного навчального 
закладу України «Буковинський державний медичний університет» 
27 лютого 2020року (протокол № 6). 

Начальник навчального відділу 

Проректор 
з науково-педагогічної роботи І.В.Геруїп 

В.М. Ходоровський 

Завідувач відділом докторантури, 
аспірантури та клінічної ординатури 



Додаток 1 
до Положення про порядок та умови 

обрання здобувачами вищої освіти 
вибіркових навчальних дисциплін у 

Вищому державному навчальному закладі України 
«Буковинський державний медичний університет» 

Короткий опис навчальної дисципліни (анотація) 
для каталогу вибіркових навчальних дисциплін 

(назва вибіркової навчальної дисциліни) 

Спеціальність 
Освітній рівень 
Термін вивчення 
(курс) 
Форма навчання 
Кафедра 

Короткий зміст дисципліни: 

Орієнтовний перелік тем навчальних занять (лекцій, практичних, 
семінарських): 
1. 
2. 
3. 
4. 

Перелік компетентностей, здобуття яких буде забезпечувати навчальна 
дисципліна: 
1. 
2. 
3. 
4. 



Перелік науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які 
забезпечуватимуть проведення навчальної дисципліни: 
1. 
2. 
3. 
4. 

Завідувач кафедри (Прізвище, ініціали) 
(підпис) 



Додаток 2 
до І Іоложення про порядок та \ мови 

обрання здобувачами вищої освіти 
вибіркових навчальних дисциплін у 

Вищому державному навчальному закладі України 
«Буковинський державний медичний університет» 

Декану 

студента фупи курсу 

спеціальності 

ЗАЯВА 

Прошу включити в мій індивідуальний навчальний план на 202 /202 н.р. 

наступні вибіркові навчальні дисципліни: 

1. 
2 . " 

3 . 
4 . 
5 . . 
6. 

Дата Підпис 


