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ПЕРЕДМОВА

1. ПОЛОЖЕННЯ РОЗРОБЛЕНО ДИРЕКТОРОМ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО 

МОРСЬКОГО ГУМАНІТАРНОГО ІНСТИТУТУ ДОЦ.САМОЙЛОВСЬКА В.П.

2. ЗАТВЕРДЖЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ННМГІ ( ПРОТОКОЛ ВІД

3. АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТА ЗДІЙСНЮ ЄТЬСЯ ВІДДІЛОМ ЛІЦЕНЗУВАННЯ,

АКРЕДИТАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ З ІНТЕРВАЛОМ, ЯКИЙ НЕ 

ПЕРЕВИЩУЄ 12 МІСЯЦІВ.

4. ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ВНОСЯТЬСЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАСТОСУВАННЯ В 

ОНМУ, АБО ПРИ ЗМІНІ ВИМОГ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ПІДСТАВІ 

ЯКИХ РОЗРОБЛЕНИЙ ДОКУМЕНТ.
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1. ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

1.1. Положення про вибіркові дисципліни здобувана вищої освіти ІТавчально-наувого 
морського гуманітарного інституту є нормативним документом Навчально-наукового 
морського гуманітарного інституту Одеського національного морського університету, що 
регламентує порядок та умови обрання та вивчення вибіркових дисциплін здобувачами 
усіх рівнів вищої освіти ННМГ1 ОНМУ.
1.2 Враховані примірники знаходяться у:

.1 Проректора з НПР 

.2 Начальника НМВ 

.3 Директора ННМГІ
1.3. Перелік врахованих примірників Положення про вибіркові дисципліни здобувача 
вищої освіти І Іавчально-наувого морського гуманітарного інституту (далі - Положення) 
ведеться відділом ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти.

2. ПОСИЛАННЯ
2.1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07. 2014 року № 1556-VII.
2.2. Закон України «Про освіту» Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39,
2.3. Положенням про організацію освітнього процесу в Одеському національному 
морському університеті № 2-02-23.

3. СКОРОЧЕННЯ

ОНМУ- Одеський національний морський університет 
НПР - Науково-педагогічна робота
ННМГІ - Навчально-науковий морський гуманітарний інститут

4. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

4.1. Освітня програма з будь-якої спеціальності складається з обов’язкових та вибіркових 
компонентів.

Обов’язкові компоненти зазвичай містять нормативний зміст освітньої програми, 
що визначається стандартом вищої освіти, та є обов’язковими для вивчення здобувачами 
вищої освіти певної освітньої програми.

ГЗибіркові компоненти формуються робочою групою ННМГІ ОНМУ з метою 
надання можливостей створення індивідуальної навчальної траєкторії, здійснення 
поглибленої підготовки за певною освітньою програмою, сприяння академічній 
мобільності студента та задоволення його особистих інтересів, формування компетенцій 
здобувача відповідно до вимог ринку праці.
4.2. Вибіркові компоненти, вибіркові навчальні дисципліни або навчальні дисципліни за 
вибором здобувача вищої освіти -  це дисципліни, які пропонуються для вивчення 
здобувачам вищої освіти закладом вищої освіти для більш повного задоволення їх освітніх 
і кваліфікаційних потреб, ефективного використання можливостей закладу освіти тощо.
4.3. Закон України «Про вищу освіту» передбачає право здобувачів вищої освіти на вибір 
навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та 
навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості 
кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.
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4.4. Здобувані певного рівня вищої освіти мають право обирати навчальні дисципліни, що 
пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з директором ННМГ.Ї 
ОНМУ.
4.5. Вибір дисциплін вибіркових компонентів певної освітньої програми студент здійснює 
при формуванні індивідуального навчального плану.
індивідуальний навчальний план студента -  цс документ, за яким навчається кожен 
студент Університету протягом визначеної кількості років до набуття кваліфікації за 
певним освітнім рівнем.
Індивідуальний навчальний план студента розробляється на навчальний рік на підставі 
робочого навчального плану і включає всі обов’язкові навчальні дисципліни та вибіркові 
навчальні дисципліни, обрані студентом, з обов'язковим дотриманням нормативно 
встановлених термінів підготовки фахівця певного рівня вищої освіти, з урахуванням 
структурнологічної послідовності вивчення навчальних дисциплін, що визначають зміст 
освіти за певною спеціальністю, та системи оцінювання (підсумковий контроль знань, 
п іде у м к о в а ате стац і я в и п у с к е  і и ка).
У випадку обрання всіма членами академічної групи однакових вибіркових дисциплін на 
навчальний рік, то робочий навчальний платі відповідної освітньої програми 
прирівнюється до індивідуального навчального плану кожного студента відповідної 
навчальної групи.
4.6. Дисципліни вільною  вибору студента предс тавлені у навчальному плані відповідної 
освітньої програми переліком дисциплін, що включає в себе як дисципліни відповідної
ви пускової кафедри, так і дисципліни інших кафедр, що є однаковими за обсягом кредитів 
та формою конт ролю.
При цьому навчальним планом має бути передбачено на вибір пе менше як у два рази 
більше дисциплін, з яких необхідно обрати (наприклад, якщо необхідно обрати дві 
дисципліни -  у навчальному плані зазначається не менше чотирьох тощо).
4.7. Студент має право обрати навчальні дисципліни із запропонованого переліку/каталогу 
або будь-які інші дисципліни із навчального плану іншої спеціальності, які відповідають 
необхідному обсягу кредитів та викладаються у відповідному семестрі (осінньому або 
весняному).
Якщо студент обирає дисципліну з іншого навчального плану, він зобов’язаний 
виконувати всі види робіт, передбачені робочою програмою дисципліни, та скласти 
відповідний підсумковий контроль, у тому числі екзамен, не зважаючи на кількість 
екзаменів, які передбачені навчальним планом його спеціальності в даному семестрі.
4.8. Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить, як правило, не менше 3 кредитів 
СКТС (90 годин).
4.9. Вивчення вибіркових дисциплін проводиться:
- за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти -  з першого навчального року (другого 
семестру);
- за другим (магістерським) рівнем вищої освіти - з першого навчального року (першого 
семестру, вибір проводиться при поданні документів про вступ).
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5. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ  
ДИСЦИПЛІН

5.1. Викладання вибіркових дисциплін можуть здійснювати всі кафедри ОНМУ за умови 
наявності відповідного кадрового, наукового, навчально-методичного та інформаційного 
забезпечення, що є свідченням спроможності кафедри оперативно задовольнити потреби 
здобувачів вищої освіти для створення індивідуальної освітньої траєкторії навчання за 
обраними спеціальностями.
5.2. Завідувачі відповідних кафедр, що пропонують вибіркові дисципліни, забезпечують 
підготовку навчальних програм та робочих навчальних програм з дисциплін, методичних 
та організаційних матеріалів, необхідних для вивчення вибіркових дисциплін.
5.3. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових дисципліни, до 10 лютого кожного 
навчального року подають до дирекції список дисциплін, які пропонуються для вибору 
студентам на наступний навчальний рік, робочі навчальні програми і короткі анотації цих 
дисциплін.
5.4. Перелік вибіркових дисциплін певної освітньої програми на наступний навчальний 
рік з анотаціями дисциплін розміщується навчальним відділом на офіційному сайті 
Університету для можливості ознайомлення студентами. Директором можуть 
організовуватися зустрічі студентів з викладачами дисциплін, що пропонуються для 
вибору, для проведення ознайомчих лекцій та\або презентацій дисциплін.
5.5. Директор ННМГІ з відповідними кафедрами до 20 лютого ознайомлюють студентів із 
переліком вибіркових дисциплін згідно навчального плану та інформують студентів про 
особливості формування груп для вивчення вибіркових дисциплін на наступний 
навчальний рік.
5.6. Директор ННМГІ видає розпорядження по інституту щодо термінів проведення 
процедури вибору дисциплін (форма у додатку 1).
5.7. Вибір дисциплін студентами здійснюється шляхом подачі письмової заяви на ім’я 
директора ННМГІ до 25 березня поточного навчального року (форма заяви у додатку 2).
5.8. Заяви зберігаються в директораті/дирекції до закінчення навчального року, в якому 
викладаються відповідні дисципліни, після чого знищуються.
5.9. На підставі поданих заяв до 01 червня дирекцією ННМГІ формується розпорядження 
про обрані дисципліни на наступний навчальний рік та вноситься інформація у робочі 
навчальні плани\індивідуальні плани студентів.
5.10. Мінімальна чисельність слухачів для вивчення вибіркових дисциплін становить -  20 
осіб (або у кількості студентів однієї академічної групи).
Якщо для вивчення окремої вибіркової дисципліни не сформувалась мінімальна кількість 
студентів, дирекція ННМГІ доводить до відома студентів перелік дисциплін, які не будуть 
вивчатись. Після цього студент протягом тижня повинен обрати інші дисципліни, з яких 
сформувалась (чи сформується) кількісно достатня група студентів. У разі не обрання 
ними іншої дисципліни, дирекція ІІИМГІ такий запис здійснює самостійно.
5.12. Студенти заочної форми навчання здійснюють запис на вивчення вибіркових 
дисциплін під час весняної заліково-екзаменаційної сесії.
5.14. Студент, який не визначився з переліком вибіркових дисциплін та не подав 
заповнену заяву у визначені терміни, буде записаний на вивчення тих дисциплін, які 
дирекція ННМГІ вважатиме необхідними для оптимізації кількісного складу академічних 
груп.
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5.15. Студент в односторонньому порядку не може відмовитись від обраних ни м . 
дисциплін. Самочинна відмова від вивчення дисциплін тягне за собою академічну 
заборгованість, яка може стати причиною відрахування студента з ОНМУ.
5.16. Обрані дисципліни вносяться до робочих навчальних планів спеціальностей і 
визначають навчальне навантаження кафедр і конкретних викладачів, яке розраховується 
до початку навчального року.
5.17. Після остаточного формування і погодження академічних груп з вивчення 
вибіркових дисциплін, інформація про вибіркові дисципліни вноситься до 
індивідуального плану студента. З даного моменту обрана вибіркова дисципліна стає для 
студента обов'язковою.
5.18. Розклад занять формується навчально-методичним відділом з урахуванням не 
допущення збігу у розкладі нормативних і вибіркових дисциплін.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Директор інституту може дозволити студентам - учасникам програм академічної 
мобільності зараховувати вибіркові дисципліни, які прослухані в іншому універсйтеті- 
партнері, але не передбачені навчальним планом відповідної спеціальності в ННМГІ 
ОНМУ.
6.2. Директор ННМГІ може дозволити гіерезарахування дисциплін у разі поновлення або 
переведення студента.
6.3. Гіерезарахування кредитів проводиться за рахунок фактично вивчених дисциплін 
певного циклу за умови однакової кількості кредитів.
6.5. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться та затверджуються Вченою 
радою ННМГІ у тому ж порядку, що й саме Положення.
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ДОДАТОК 1

Форма розпорядження

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий морський гуманітарний інститут

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
«_» _________20__р. м. Одеса № /ннмгі

З метою формування робочих навчальних планів спеціальностей ІІНМГ’І 
в частині дисциплін вільного вибору студента

РОЗПОРЯДЖАЮСЬ:
1. З ________________20 року с т у д е н т а м    курсів, представникам

зацікавлених кафедр провести презентації вибіркових дисциплін, що будуть

вивчатися студентами накурсахспеціальностейфакультегу (графік додається).
2. Д о ___________20___року провести процедуру вибору студентами '

дисциплін.

3. Результати вибору довести до відома навчального відділу та кафедр для

уточнення робочих навчальних планів та педагогічного навантаження на 20 -2 0_

навчальний рік.

4. Відповідальність за своєчасність та повноту проведення роботи покласти 

на заступника директора ННМГІ з навчальної роботи.

Директор ННМГІ (ПІБ)
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ДОДАТОК 2 

Форма заяви

Директору ННМГІ

Студента(ки) курсу  групи

Освітній ступінь_________________

Освітня програм а______________

Спеціальність___________________

IIІБ

Номер моб. телефону

ЗАЯВА

ГІрошу дозволити вивчати у 20____- 20___ н.р. наступні вибіркові дисципліни:

1. З переліку дисциплін освітньої програми, за якою навчаюсь:
1.1. __________________________________________________
1.2. __________________________________________________

1.3.__ _______________________________________
1.4. _______________________________________
1.5. _________________________________________________
1.6. ____________________________________

2. З переліку дисциплін іншої освітньої програма ОНМУ (вказати програму)
2.1. _____________________________________________
2.2.  
2.3. _________________________________________________
2.4. ________________ _

Дата Підпис
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7. ЛИСТОК ОБЛІКУ ЗМІН

Номер змін Дата Сторінки зі 
змінами

Перелік змінених пунктів
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8. ЛИСТОК ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК

№ П.І.Б. і посада особи, що Підпис
з/п Дата виконала періодичну Зміні підлягають особи, що

перевірку перевіряє
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9. ЛИСТОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПЕРСОНАЛУ З ДОКУМЕНТОМ

№
з/п П.І.Б. Посада

Термін
ознайомлення
(запланований)

Підпис
Дата
ознайомлення 
(по факту)




