


І Загальні положення 

 

Положення про вибіркові дисципліни у Дніпропетровської академії 

музики ім. М. Глінки (далі – Академія) містить основні вимоги щодо 

здійснення здобувачем/аспірантом права вибору навчальних дисциплін 

відповідно до статті 62 п.15 Закону України «Про вищу освіту» та визначає 

вимоги щодо процедури вибору, оформлення запису та вивчення студентами 

навчальних дисциплін вибіркової компоненти освітньої програми циклу 

дисциплін вільного вибору студента та циклу дисциплін для отримання 

додаткової кваліфікації.  

Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти або вибіркові 

навчальні дисципліни – це дисципліни, які запроваджуються закладом вищої 

освіти з метою задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб здобувачів, 

посилення їх конкурентоспроможності, затребуваності на ринку праці, 

врахування регіональних потреб.  

Дисципліни за вибором здобувачів/аспірантів враховують їхні 

професійні та освітньо-культурні запстудеити й інтереси.  

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців ступеня бакалавра 

та ступеня магістра (надалі – ОПП) складається з обов’язкової (цикл 

гуманітарної підготовки, цикл професійної та практичної підготовки), 

вибіркової частин та циклу дисциплін для отримання додаткової кваліфікації.  

Обов’язкова складова навчального плану не може перевищувати 75 

відсотків обсягу (в кредитах ЄКТС) навчального плану і включає навчальні 

дисципліни, кваліфікаційні роботи (проекти), практики та інші види 

навчального навантаження здобувача освіти, спрямовані на досягнення 

результатів навчання, визначених освітньо-професійною програмою за 

спеціальністю. Обов’язкова складова навчального плану має містити 

компоненти, опанування яких необхідне для присвоєння визначеної 

програмою освітньої кваліфікації. 

Вибіркова складова має становити не менше 25 відсотків обсягу (в 

кредитах ЄКТС) навчального плану. У свою чергу, вибіркова складова 

призначена для забезпечення можливості здобувачу освіти поглибити 

професійні знання в межах обраної освітньо-професійної програми та/або 

здобути додаткові спеціальні професійні компетентності.  

До переліку вибіркових компонент освітньої програми навчального 

плану входять дисципліни, які здобувачі/аспіранти обирають самостійно. 

Право вибору надається усім здобувачам вищої освіти. Кількість 

вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік, кількість годин на їх 



вивчення, форми контролю визначаються навчальним планом освітньо-

професійної програми, за яким навчається здобувач. 

Вибір навчальних дисциплін здобувач здійснює в процесі формування 

свого індивідуального навчального плану у межах, передбачених 

відповідною ОПП та робочим навчальним планом, з дотриманням 

послідовності їх вивчення відповідно до структурно-логічної схеми 

підготовки фахівця. 

У навчальному плані (за рівнями освіти) зазначаються вибіркові 

дисципліни.   

Вибіркові навчальні дисципліни, внесені до індивідуального 

навчального плану, є обов’язковими для їх вивчення здобувачами вищої 

освіти. 

 

ІІ.  Формування вибіркових дисциплін 

Здобувачі мають право обирати навчальні дисципліни вибіркової 

компоненти освітньо-професійної програми на весь період навчання. 

При виборі дисциплін здобувач має забезпечити виконання 

встановленого річного обсягу навчальних кредитів (обов’язкова та вибіркова 

компоненти) – не менше 60 кредитів на навчальний рік. 

Кількість та обсяг дисциплін вільного вибору становить: 

- для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти - не 

менше 1800 годин (60 кредитів).  

- для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  - не 

менше 690 годин (23 кредити). 

Здобувач вищої освіти має право обрати навчальні дисципліни із 

запропонованого переліку, які відповідають необхідному обсягу кредитів та 

викладаються у відповідному семестрі.  

 

ІІІ. Навчально-методичне забезпечення вибіркових дисциплін 

Для розробки та поновлення переліку вибіркових дисциплін на початку 

першого семестру кожного навчального року створюється робоча група зі 

створення або оновлення «Каталогу вибіркових дисциплін». Склад робочої 

групи факультету затверджується розпорядженням декана факультету або 

його заступника. 

Робочі групи випускаючих кафедр аналізують кадрове забезпечення, 

якість навчально-методичного та інформаційного забезпечення вибіркових 

дисциплін та до 1 листопада формують у «Каталог вибіркових дисциплін»,  

рекомендованих для вивчення у наступному році.  



Деканат спільно з випускаючими кафедрами ознайомлюють 

здобувачів/аспірантів із затвердженим переліком навчальних дисциплін 

вибіркової компоненти освітньої програми  до 1 грудня кожного навчального 

року. 

Кафедри Академії забезпечують наявність навчально-методичних 

комплексів вибіркових дисциплін (згідно з Положенням «Про навчально-

методичний комплекс»).  

«Каталог вибіркових дисциплін» затверджується наказом ректора 

Академії та розміщується для ознайомлення здобувачів-аспірантів на 

офіційному веб-сайті Академії та інформаційних стендах Академії.  

У «Каталозі вибіркових дисциплін» зазначають короткий опис змісту 

дисципліни (силабус) та прізвище викладача з дисципліни.  

 

IV. Формування вибіркової частини індивідуального навчального 

плану здобувача вищої освіти 

Реєстрація на вивчення вибіркових дисциплін навчального плану на 

весь період освітньої програми здійснюється під час подачі оригіналів 

документів для зарахування на навчання у приймальній комісії Академії. 

Вибір дисциплін здобувачами здійснюється шляхом подачі письмової 

заяви на ім’я ректора Академії.  

Заяви здобувачів вищої освіти щодо навчальних дисциплін вибіркової 

компоненти освітньої програми, включених до індивідуальних планів, 

зберігаються в деканаті до закінчення навчального року, після чого 

знищуються. 

З урахуванням обмежень щодо кількості здобувачів у групах діє 

принцип черговості подачі заяв. Якщо кількість заяв у певну групу з 

вивчення вибіркової дисципліни перевищує норму, то  деканат оголошує  

завершення формування даної групи.  

На підставі поданих заяв, до 1 червня формуються списки здобувачів 

на розподіл академічних груп за обраними дисциплінами, подаються до 

навчального відділу Академії та кафедр для формування попереднього 

навантаження викладачів кафедр. 

Здобувач вищої освіти, який з поважної причини (хвороба, академічна 

мобільність тощо) не визначився з вибірковими дисциплінами, має право 

визначитися протягом першого робочого тижня після явки на навчання. 

Здобувач вищої освіти, який не визначився з переліком вибіркових 

дисциплін та не подав заповнену заяву в установлені терміни, буде записаний 

на вивчення тих дисциплін, які деканат вважатиме необхідними для 

оптимізації кількісного складу академічних груп. 



Здобувач вищої освіти в односторонньому порядку не може 

відмовитись від вибраної дисципліни. Самочинна відмова від вивчення курсу 

тягне за собою академічну заборгованість, за що здобувач/аспірант може 

бути відрахований з Академії. 

Після остаточного формування і погодження академічних груп з 

вивчення навчальних дисциплін вибіркової компоненти освітньої програми, 

інформація про ці дисципліни вноситься до індивідуального навчального 

плану здобувача вищої освіти. З даного моменту вибіркова дисципліна стає 

для здобувачів і аспірантів обов’язковою. 

Індивідуальний навчальний план здобувачів усіх освітніх рівнів 

затверджується проректором з навчальної роботи.  

Обрані дисципліни вносяться до робочих навчальних планів, 

визначають конкретного викладача і навчальне навантаження кафедр, яке 

розраховується до початку нового навчального року та є обов’язковими для 

здобувачів, які обрали ці навчальні дисципліни.  

Зміни до вибіркової частини свого індивідуального навчального плану 

здобувач може внести наприкінці навчального року, але не пізніше 1 липня 

за обґрунтованою заявою на ім’я декана факультету (про що робиться 

відповідний запис в індивідуальному навчальному плані здобувача). 

Здобувачу може бути відмовлено у зміні вибіркової частини індивідуального 

навчального плану у зв’язку з його академічною заборгованістю.  

Якщо здобувач вищої освіти з поважних причин відмовляється від 

продовження вивчати будь-яку обрану дисципліну та перериває її вивчення у 

наступному навчальному році (до закінчення вивчення програми з 

дисципліни), то деканат фіксує у зведеній відомості успішності здобувача та 

індивідуальному навчальному плані фактичне вивчення кредитів та 

результати семестрового контролю знань із зазначеної дисципліни. 

У разі відмови від вивчення будь-якої вибіркової дисципліни до 

закінчення вивчення програми навчальної дисципліни, здобувач 

зобов’язаний обрати іншу навчальну дисципліну з урахуванням необхідних 

навчальних кредитів. В індивідуальному плані здобувача вищої освіти 

методистом деканату робиться відповідний запис. 

Якщо здобувач обирає навчальну дисципліну, яка почала вивчатися 

іншими здобувачами його курсу у попередньому навчальному періоді, то 

навчальна програма дисципліни за попередній навчальний період складає 

його академічну різницю, яку він зобов’язаний успішно виконати. 

Інформація про виконання академічної різниці фіксується в його 

індивідуальному навчальному плані. 



У разі поновлення, переведення здобувача перезарахування вибіркових 

дисциплін проводиться деканатом на підставі витягу з протоколу засідання 

випускової кафедри, документів про успішність (академічна довідка, 

екзаменаційні відомості чи залікова книжка). Перезарахування кредитів 

проводиться за рахунок фактично вивчених дисциплін певного циклу за 

умови відповідності кількості кредитів. 

Контроль за виконанням здобувачами/аспірантами індивідуальних 

навчальних планів здійснює деканат за допомогою куратора навчальної 

групи. 

Зміни та доповнення до даного Положення вносяться та 

затверджуються Вченою радою у тому ж порядку, що й саме Положення. 


