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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБРАННЯ СТУДЕНТАМИ ЖДТУ
ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про порядок та умови обрання студентами ЖДТУ
вибіркових дисциплін (далі – Положення) містить основні вимоги щодо
реалізації студентом права вибору навчальних дисциплін відповідно до Закону
України «Про вищу освіту» ст. 62 (п.15) та визначає процедуру проведення та
оформлення запису студентів на вивчення вибіркових навчальних дисциплін,
передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом
підготовки здобувачів вищої освіти, в обсязі, що становить не менш як 25
відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для здобуття
відповідного ступеня вищої освіти.
1.2. Вибіркові навчальні дисципліни – це дисципліни, які вводяться
вищим навчальним закладом, а також кафедрами Житомирського державного
технологічного університету (далі – ЖДТУ) з метою задоволення освітніх і
кваліфікаційних потреб студентів, посилення їх конкурентоспроможності та
затребуваності на ринку праці та ефективного використання можливостей
університету, сприяють академічній мобільності студента та його особистим
інтересам, дозволяють здійснювати впровадження спеціалізацій у межах
базової спеціальності з метою формування державних фахових компетенцій
здобувача відповідно до вимог ринку праці.
1.3. Вивчення студентами вибіркових дисциплін здійснюється згідно з
Положенням «Про організацію освітнього процесу у Житомирському
державному технологічному університеті».
1.4. Завідувачі кафедр, що пропонують вибіркові дисципліни,
забезпечують підготовку навчальних програм та робочих навчальних програм з
дисциплін, методичних та організаційних матеріалів, необхідних для вивчення
вибіркових дисциплін.
1.5. Блок вибіркових дисциплін для кожного напряму підготовки
складається з трьох дисциплін обсягом 3 кредити ЄКТС (90 годин) кожна.
1.6. Форма контролю вибіркових дисципліни встановлюються
навчальним планом.
1.7. При розробці навчальних планів кафедрам необхідно передбачати
однаковий обсяг аудиторних годин, що відводяться на вивчення студентами
дисциплін вільного вибору, для всіх напрямів підготовки та спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка фахівців в ЖДТУ.
1.8. Вивчення вибіркових дисциплін починається в такі терміни:

- для освітнього ступеня «бакалавр» – з третього навчального року (з
п’ятого семестру);
- для освітнього ступеня «магістр» – з першого року навчання (з другого
семестру).
Перелік дисциплін за вільним вибором студентів формується для
кожного освітнього ступеня окремо. Запис проводять тільки на вибіркові
дисципліни в межах навчальних планів відповідного освітнього ступеня.
1.9. При організації вивчення вибіркових дисциплін формуються групи в
межах факультету, як правило, чисельністю: за освітніми програмами
підготовки бакалаврів – 25 осіб, магістрів – не менше 10 осіб, за виключенням
академічних груп, чисельність яких від самого початку навчання була меншою.
1.10. Перелік дисциплін вільного вибору на кожний навчальний рік
затверджується до 01 січня поточного року наказом ректора ЖДТУ за поданням
навчально-методичної ради.
ІІ. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТАМИ
НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
2.1. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових дисципліни,
щорічно до 01 жовтня подають до деканатів список дисциплін, які
пропонуються для вибору студентам на наступний навчальний рік і короткі
анотації цих дисциплін. Основними критеріями забезпечення кафедри
викладання вибіркової дисципліни є її спроможність забезпечення високої
якості викладання шляхом залучення науково-педагогічних працівників вищої
кваліфікації (науковий ступінь, вчене звання науково-педагогічних
працівників, проходження стажування в закордонних навчальних закладах,
досвід викладання дисципліни).
2.2. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових дисциплін, до
01 січня кожного навчального року оприлюднюють короткі анотації
навчальних дисциплін вільного вибору студента на офіційному сайті ЖДТУ та
на дошках оголошень кафедри, навчального підрозділу. Кафедра, яка презентує
вибіркову дисципліну, може проводити для студентів презентації дисциплін у
вільний від аудиторних занять час та розміщувати їх на сайті ЖДТУ.
2.3. Декани факультетів спільно з випускними кафедрами до 01 січня
ознайомлюють студентів з переліком вибіркових дисциплін, порядком,
термінами та особливостями запису на вивчення вибіркових дисциплін.
2.4. Вибір дисциплін студентами здійснюється шляхом подачі заяви на ім’я
декана факультету до 01 лютого поточного навчального року (Додаток 1-2).
2.5. Заява зберігається в деканаті протягом усього терміну навчання
студента.
Студенти заочної форми навчання такий запис здійснюють під час
весняної заліково-екзаменаційної сесії.
2.6. Деканати за поданими заявами до 01 березня формують списки
академічних груп студентів за обраними дисциплінами. У випадку, якщо
студент не визначився з переліком вибіркових дисциплін до 01 лютого та не
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подав заповнену заяву, декан факультету здійснює запис такого студента до
певної академічної групи самостійно.
2.7. Студент, який з поважної причини (хвороба, академічна мобільність
тощо), не записався до 01 лютого на вибіркові дисципліни, має право зробити
такий запис протягом першого робочого тижня після того, як він з'явився на
навчання.
2.8. У випадку поновлення, переведення студента, допуску до занять
після завершення академічної відпустки або зарахування для здобуття
освітнього ступеня бакалавра на базі молодшого спеціаліста за скороченим
терміном навчання можливе перезарахування вибіркових дисциплін за рахунок
фактично вивчених дисциплін із циклу вільного вибору.
2.9. Інформацію про кількість груп та чисельність студентів, які
записалися на певні вибіркові дисципліни, деканати використовують для
формування робочих навчальних планів, заявок для розрахунку педагогічного
навантаження кафедрами. Ця інформація до 15 березня передається до
навчально-методичного відділу ЖДТУ.
2.10. Після остаточного формування і погодження академічних груп з
вивчення вибіркових дисциплін, інформація про вибіркові дисципліни
заноситься до індивідуального плану студента. З цього моменту вибіркова
дисципліна стає для студента обов’язковою.
2.11. Студент в односторонньому порядку не може відмовитись від
вивчення вибраної ним і внесеної до індивідуального плану дисципліни.
Самочинна відмова від вивчення курсу тягне за собою академічну
заборгованість.
2.12. Здобувачі освітнього ступеня магістр денної та заочної форм
навчання здійснюють запис на вивчення навчальних дисциплін вільного вибору
протягом першого тижня навчання.
3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
3.1. Студенти-учасники програм академічної мобільності, які
прослухали в іншому університеті-партнері інші дисципліни, які не передбачені
навчальним планом відповідної спеціальності в ЖДТУ, мають право звернутися
до декана з заявою про перезарахування дисциплін вільного вибору
3.2. Декани розглядають питання про можливість перезарахування
дисциплін вільного вибору у разі поновлення або переведення студента.
3.3. Перезарахування дисциплін (кредитів) проводиться у відповідності до
вимог викладених у Положенні про організацію освітнього процесу у ЖДТУ.
3.4. Дисципліни, які не відповідають сучасним вимогам, або дисципліни,
за якими кафедри не мають можливості продовження викладання, за наказом
ректора вилучаються з переліку за службовими записками кафедр або за
поданням навчально-методичної ради.
3.5. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться та
затверджуються Вченою радою університету у тому ж порядку, що й саме
Положення.
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Додаток 1
Декану
_____________________________
(назва факультету)

_____________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові)

студента(ки)____курсу_____групи
__________форми навчання
(денна, заочна)

спеціальності
___________________________
(шифр, назва)

________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові)

ЗАЯВА
на вивчення навчальних дисциплін за вибором*
на 20___ - 20____ н.р.
Прошу зарахувати мене в групу для вивчення наступних вибіркових
навчальних дисциплін:
1.________________________________________________________
(назва дисципліни та семестр вивчення)

2.________________________________________________________
(назва дисципліни та семестр вивчення)

3.________________________________________________________
(назва дисципліни та семестр вивчення)

«___»_______________20___р.

__________________
(підпис)

* – студенти мають право подати колективну заяву (від академічної групи) на
вивчення дисциплін за вибором
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Додаток 2
Декану
_____________________________
(назва факультету)

_____________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові)

студента(ки)____курсу_____групи
__________форми навчання
(денна, заочна)

спеціальності
___________________________
(шифр, назва)

________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові)

СПИСОК СТУДЕНТІВ
на вивчення навчальних дисциплін за вибором*
на 20___ - 20____ н.р.
Просимо зарахувати нас в групу для вивчення наступних вибіркових
навчальних дисциплін:
1.________________________________________________________
(назва дисципліни та семестр вивчення)

2.________________________________________________________
(назва дисципліни та семестр вивчення)

3.________________________________________________________
(назва дисципліни та семестр вивчення)

1.________________________________________________________
(ПІП студента та академічна група)

підпис студента

2.________________________________________________________
(ПІП студента та академічна група)

підпис студента

3.________________________________________________________
(ПІП студента та академічна група)

підпис студента

4.________________________________________________________
(ПІП студента та академічна група)

підпис студента

5.________________________________________________________
(ПІП студента та академічна група)
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підпис студента

