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1. зАгАльнI положЕння

1.1. Положення про органiзацiю вибору ocBiTHix компонентiв варiативноТ складовоТ
навчZU]ьних планiв (далi - Положення) мiстить ocHoBHi вимоги щодо здiйснення здобувачем
права вибору вiдповiдно до пункту 15 частини першоТ cTaTTi 62 Закону УкраТни <Про вищу
ocBiTy> Ns l556-VII вiд 01.07.20l4 року, Положення лро органiзацiю освiтнього процесу в
!ержавному унiверситетi економiки i технологiй, Положення про ocBiTHi програми Щержавного
унiверситету економiки i технологiй та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Щержавного
унiверситету економiки i технологiй (далi - Унiверситет).

1.2. I{им Положенням визнача€ться процедура формування перелiку, обрання та
подальшого вивчення здобувачами вищоТ освiти Унiверситету вибiркових ocBiTHix компонентiв
у межах, передбачеНих вiдповiДною освiтньою програмою i навчальним планом, здiйснення
контролю за результатами навчання за обраними освiтнiми комлонентами.

1.3. .щiя цього Положення лоширюеться на здобувачiв вищот освiти, якi навчаються за
освiтнiми програмами лочаткового рiвня (короткого циклу), першого (бакалаврського) i

Другого (магiстерського) рiвня вищоТ освiти, укладеними згiдно вимог Закону УкраТни <Про
вищу ocBiTy>, Положення про органiзацiю освiтнього процесу в !ержавному унiверситетi
економiки i технологiй, Положення про ocBiTH1 лрограми Щержавного унiверситету економiки i
технологiй.

1.4. Загальне керiвництво над влровадженням та реалiзацiею даного Положення
покладаеться на I_{eHTp менеджменту якостi освiти Унiверситету.

1.5. освiтня програма спецiальностi мiстить обов'язкову складову та варiативну, Що
формуеться випусковою кафедрою. обсяг ocBiTHix компонентiв вiльного вибору здобуваiв
вищоТ освiти повинен складати не менше 25 вiдсоткiв загальноТ кiлькостi кредитiв европейськоТ
кредитно-ТрансферноТ системи (далi ектс), передбачених для ocBiTHboT програми
вiдповiдного рiвня вищоТ освiти.

2. ОРГАнIЗАцIЙно-мЕтодичнЕзАБЕзпЕчЕннявиБору студЕнтдми
OCBITHIX КОМПОНЕНТIВ

2.1 . Перелiк ocBiTHix комлонентiв ocBiTHboT програми склада€ться з двох частин -
обов'язковоТ i варiативноТ части ни.

2.2. OcBiTHi компоненТи варiативноТ складовоТ ocBiTHboT лрограми - це ocBiTHi
компоненти, якi вводяться закладом вищоТ освiти для бiльш повного задоволення ocBiTHix i
квалiфiкацiйних вимог особи для потреб суслiльства, ефективнiшого використання
можливостей закладу освiти, врахування регiональних особливостей та iH.

2.з. Варiативна частина ocBiTHboT програми становить не менш як 25 вiдсоткiв
загальнот кiлькостi кредитiв Свропейськот кредитно-трансфернот системи (далi - сктс),
передбачених для кожного рiвня виlдоТ освiти.

Вибiр здобувачем вищоТ освiти не менш як 25 вiдсоткiв ocBiTHix компонентiв
створюс умови для досягнення ним наступних цiлей:

- поглибиТи професiЙнi компетентностi в межаХ обраноТ спецiальностi (спецiалiзацii,
ocBiTHboT програми) i здобути додатковi слецiальнi (фаховi, предметнi) компетентностi, у тому
чиСлi Зi здобУттям професiйноТ квалiфiкацiТ (якщо це передбачено освiтньою програмою);

- поглибити своТ знання та здобути додатковi загальнi i загальнопрофесiйнi
компетентностi в межах спорiднених спецiальностей i галузi знань;

- ознайомитись iз сучасним piBHеM наукових дослiджень iнших галузей знань i розширити
або логлибити знання за загiцьними компетентностями.

2.5. При виборi ocBiTHix комлонентiв здобувач вищот освiти мае забезпечити виконання
встановленого рiчного обсягу навчсlJlьних кредитiв в обсязi 60 кредитiв сктс на навчальний
piK.

2.6. ВибiР ocBiTHix компоненТiв варiативноТ частини ocBiTHboT лрограми здобувач вищоТ
освiти здiйснюе при формуваннi iндивiдуального навчzlльного плану.



з
2.7. IндивiдуальниЙ навчальний плаН здобувача вищоТ освiти розробляеться на

навчальний pik вiдповiдно навчального плану i включае в себе Bci обов'язковi ocBiTHi
компоненти та варiативнi компоненти, обранi здобувачем, з обов'язковим дотриманням
нормативно встаноВлених TepMiHiB пiдготовки фахiвця певного рiвня вищоТ освiти, з
УРаХУВаННЯМ СТРУКТУРно-логiчноТ послiдовностi вивчення ocBiTHix компонентiв, що визначають
ЗмiСт освiти за певною спецiальнiстю, та системи оцiнювання (пiдсумковий контроль знань,
державна атестацiя ви пускнлtка).

2.8. OcBiTHi компоненти варiативноТ складовоТ навчальних планiв представленi у освiтнiй
програмi та навч.цьному планi вiдповiдноТ спецiальностi перелiком (або пакетом) ocBiTHix
компонентiв, який може включати в себе як ocBiTHi компоненти вiдповiдноТ випусковоТ
кафедри, так i ocBiTHi комлоненти iнших кафедр, що е однаковими за обсягом кредитiв i

формою контролю. Кiлькiсть та обсяг ocBiTHix комлонентiв вiльного вибору здобувача для
конкретного семестру вказана у навчzrльному планi.

2.9. ФОРМування перелiку ocBiTHix компонентiв варiативноТ складовоТ здiйснюе просктна
ГРУПа, ЗавiдУвач (завiдувачi) кафедри вiдповiдно до ocBiTHboT програми в процесi формування
навчiшьного плану.

2.10. При формуваннi лерелiку ocBiTHix компонентiв варiативноТ складовоТ враховуються
рекомендацiТ роботодавцiв, здобувачiв вищоТ освiти, науково-ледагогiчних працiвникiв
Унiверситеry (серед яких обов'язковими е завiдувачi випускових кафедр вiдповiдноТ
спецiальностi, гаранти ocBiTHix програм).

2.1l. Викладання вибiркових компонентiв можуть здiйснювати Bci кафедри Унiверситету
За УМОВИ НаявнОстi вiдловiдного кадрового, наукового, навчzt,rьно-методичного та
iНфОРмацiйного забезпечення, що е свiдченням спроможностi кафедри оперативно
задовольнитИ лотреби здобувачiв вищоТ освiти для створення iндивiдуальноТ ocBiTHboT
TpaeKTopiT навчанн я за обран и м и слецiальностям и.

2.12. ВИвчення вибiркових компонентiв проводиться, як правило, з першого навчuLпьного
року за BciMa рiвнями вищоТ освiти.

3. ПОРЯДОК ФОРNryВАння виБIрковоi склАдовоi IндивцуАльного
нАвчАлъного плАну здоБувАчА вищоi освrти

3.1. З МеТОЮ фОрмування контингенту зобувачiв вищоТ освiти для вивчення вибiркових
компонентiв на наступний навчальний piK, випусковi кафедри ознайомлюють здобувачiв iз
перелiком вибiркових компонентiв. Вибiр здобувачiв проводиться вiдкритим голосуванням на
ix зборах. Органiзатором проведення зборiв здобувачiв € випускова кафедра. Збори здобувачiв
вищоТ освiти с правомiрними при участi в них не менше 2/3 кiлькостi здобувачiв, якi обирають
вибiрковi компоненти. За бiльшiстю голосiв формусться варiативна складова навчального плану
спецiальностi на наступний навчальний pik. За освiтньо-професiйними програмами, в яких
ВИбiРкОвi компоненти цикJ]у професiйноТ пiдготовки визначають спрямування майбутньоТ
дiяльностi за спецiальнiстю, формування варiативнот складовот навчального плану
СПеЦiальностi на наступний навчальний piK за циклом професiйноТ пiдготовки виконуеться за
iндивiдуальним вибором здобувача, який встановлю€ться на ix зборах шляхом висловлення
ОСОбистоТ позицii здобувача та прийняття рiшень, враховуючи потреби ринку працi. Результати
зборiв оформлюються протоколом, який е пiдставою для затвердження перелiку обраних
КОМПОнент варiативноТ складовоТ навч€шьних планiв на засiданнях вiдповiдних кафедр.

3.2. Збори здобувачiв вищоТ освiти l курсу для вибору вибiркових ocBiTHix компонентiв на
поточний навчальний pik проводяться пiсля зарахування здобувачiв, але не пiзнiше початку
освiтнього процесу у вiдповiдних академiчних групах.

Збори здобувачiв вищоТ освiти 2-4 KypciB для вибору вибiркових ocBiTHix компонентiв на
поточний навчальний piK проводяться у 2 ceMecTpi попереднього навчального року, ztле не
пiзнiше канiкулярного перiоду.

3.3. Витяги з протоколiв засiдань вiдповiдних кафедр, що пiдтверджують вибiр здобувачiв
вищот освiти надаються до Вченот ради вiдповiдного iнституту/ факультету для затвердження,



пiсля чого невiдкладно спрямовуються до t[eHTpy менеджменту якостi освiти для включення Тх
до навчальних планiв, розподiлу навантаження i розкладу.

З.4. Для здобувачiв вищоТ освiти формування вибiрковоТ складовоТ на наступний
навчальний piK здiйсню€ться за BciMa рiвнями вищоТ освiти таким чином:

- випусковi кафедри упродовж першого навчzu]ьного тижня за графiком освiтнього
процесу першого року навчання ознайомлюють здобувачiв вищоТ освiти з перелiком
компонентiв за вiльним вибором i проводять збори;

- ви,гяги з лротоколiв засiдання кафедр подаються до I-{eHTpy менеджменту якостi освiти
для коригування навантаження i розкладу.

3.5. I{eHTp менеджменry якостi освiти узагальнюе iнформацiю про вибiр здобувачами
ocBiTHix компонентiв за спецiальностями, формуе потоки.

3.6. Обранi компоненти вносяться до навчztльних планiв спецiальностей i визначають
навчztльне навантаження кафедр, яке розраховусться до початку навчalJIьного року i коригуеться
по фактичному прийому на навчання. З даного моменту вибiркова компонента стае для
студента обов'язковою. Здобувач в односторонньому порядку не може вiдмовитись вiд
вивчення запланованот компоненти. Самочинна вiдмова вiд запланованот компоненти тягне за
собою академ iчну заборгованiсть.

з.7. ПiслЯ остаточноГо формування i погодження академiчних грул iз Щентром
менеджменту якостi освiти, скJ]ада€ться розклаД занятЬ iз вивчення вибiркових компонентiв.
органiзацiя lx вивчення проводиться вiдповiдно до Положення про органiзацiю освiтнього
процесу,Щержавного ун iверситету економ i ки i технологi й.

3.8. Здобувачам, якi навчались за програмами академiчноТ мобiльностi, кафедра та I-{eHTp
студентсьКих комунiКацiй можуТь зарахуваТи у виконання iндивiду.lльного наtsчаJьного плану
здобувача вибiрковi компоненти, якi вони вивчали в iншому Зво-партнерi (в межах загrLльного
обсягу кредитiв сктс), якщо це не порушус структурно-логiчноТ матрицi формування
компетентностей ocBiTHboT програми. Щля зарахування таких компонент студент повинен
надати на кафедру i до I{eHTpy студентських комунiкацiй заяву про зарахування вiдповiдноТ
компоненти та lT опис згiдно програми академiчнот мобiльностi. Рiшення щодо зарахування
компонент академiчноТ мобiльностi у виконання iндивiдуального навчального плану здобувача
приймаються на засiданнi вiдповiдноТ кафедри.

4. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

4.I. Положення розглядаеться та затверджуеться рiшенням ВченоТ ради Унiверситету i
вводиться в дiю наказом ректора Унiверситету.

4.2. Змiни та доповнення до Положення приймаються в тому самому порядку, що i саме
Положення.

4.з. Унiверситет несе вiдловiдальнiсть за якiсть викладання i належне методичне
забезлечення ocBiTHix комлонентiв, якi лропонуються студентам для реалiзацiт ними права
вiльного вибору.

4.4. Контроль за дотриманням вимог Положення покладасться на директорiв навчально-
наукових iнститутiв, деканiв факультетiв, завiдувачiв випускових кафедр, L{eHTp студентських
комунiкацiй, I {eHTp менеджменту якостi освiти.

ПОГОДЖЕНО: на засiданнi науково-методичноТ ради 17.01.2023 року (протокол Nч 6)
l'олова науково-методичноТ ради,
в.о. проректора з науково-педагогiчноТ
та навчальноТ роботи
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