
І
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію вивчення 

вибіркових компонент навчального плану

СХВАЛЕНО 
Вченою радою академії 
протокол № 5 від 19 грудня 2020 р.

Одеса 2020



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення розроблено з метою визначення процедури формування 

переліку та організації вивчення здобувачами вищої освіти вибіркових 

компонент навчальних планів.

Положення розроблено відповідно до закону України «Про вищу 

освіту», Положення про організацію освітнього процесу Одеської державної 

академії будівництва та архітектури та інших нормативних документів.

2. СТАТУС ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Навчальний план підготовки фахівців за певним ступенем вищої освіти 

складається з обов’язкових компонент та вибіркової складової.

Вибіркові освітні компоненти можуть бути спрямовані на опанування:

-  загальних компетенцій, що поширюють світогляд здобувача та 

посилюють його конкурентоспроможність на ринку праці ^ойзкіїїз)

-  перша група;

-  спеціальних (фахових) компетенцій з інших освітніх програм 

академії, що реалізують індивідуальні кваліфікаційні освітні 

потреби -  друга група;

-  спеціальних (фахових) компетенцій за освітньою програмою, що 

змістовно доповнюють обов’язкову частину освітньої програми з 

метою диференціації, індивідуалізації підготовки здобувача -  третя 

група.

Вибіркові компоненти першої групи (ЗоЙБкіІІз) пропонуються 

кафедрами академії з врахуванням запитів стейкхолдерів. Перелік компонент 

до вибору формується навчально-методичним відділом академії та 

оприлюднюється на сайті після розгляду і схвалення Вченої радою академії.

Вибіркові компоненти другої групи (з інших освітніх програм) можуть 

бути обрані здобувачем на власний розсуд з будь-якої освітньої програми 

академії. Для спрощення вибору навчально-методичний відділ може



'створювати «банк» міждисциплінарних вибіркових компонент, що пропонує 

академія. Вибір компонент з цього «банку» не є обов’язковим.

Вибіркові компоненти третьої групи (за освітньою програмою) 

пропонуються робочою групою зі створення освітньої програми. Освітні 

компоненти цієї групи, в тому числі, можуть об’єднуватись в тематичні 

блоки за вибором. Перелік таких компонент надається у межах освітньої 

програми.

Загальний обсяг вибіркових компонент повинен складати не менше 

25% від загального обсягу кредитів ЄКТС.

Обсяг кожної групи вибіркових компонент в кредитах ЄКТС 

встановлюється освітньою програмою (навчальним планом).

3. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Навчально-методичні комплекси до вибіркових компонент першої 

групи (ЗоАзкіИз), які пропонуються кафедрами, до 01 квітня навчального 

року, що передує навчальному року, у якому розпочинається вивчення 

зазначених навчальних дисциплін, надаються до навчально-методичного 

відділу у складі:

- силабус освітньої компоненти;

- робоча програма освітньої компоненти;

- методичні рекомендації до індивідуальних завдань.

До однієї освітньої компоненти може бути надані до розгляду (вибору) 

декілька навчально-методичних комплексів, що створені різними 

викладачами.

Пропонований обсяг кожної з компонент цієї групи складає три 

кредити ЄКТС.

Після розгляду та схвалення Вченою радою академії, до ЗО квітня 

навчального року, що передує навчальному року, у якому розпочинається



вивчення зазначених навчальних дисциплін, кінцевий перелік вибіркових 

компонент першої групи (у супроводі силабусів) оприлюднюється на сайті 

академії.

Навчально-методичні комплекси вибіркових компонент другої групи 

(з інших освітніх програм)розміщуються на сайті академії в розділі 

відповідної освітньої програми, в строки та у складі, що обумовленні 

«Положенням про розробку, моніторинг, вдосконалення та закриття освітніх 

програм в Одеській державній академії будівництва та архітектури».У разі 

створення «банку» міждисциплінарних вибіркових компонент, що пропонує 

академія, на сайті академії, до ЗО квітня навчального року, що передує 

навчальному року, у якому розпочинається вивчення зазначених навчальних 

дисциплін, розміщується перелік таких компонент з посиланням на 

навчально-методичний комплекс.

Вибіркові компоненти третьої групи (за освітньою програмою) є 

невід’ємною частиною освітньої програми. Перелік таких компонент та (або) 

тематичних блоків компонент надається в навчальному плані до освітньої 

програми, а навчально-методичні комплекси до них розміщуються на 

сторінці освітньої програми в строки та у складі, що обумовленні 

«Положенням про розробку, моніторинг, вдосконалення та закриття освітніх 

програм в Одеській державній академії будівництва та архітектури».

4. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВИБОРУ ЗДОБУВАЧАМИ 

ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Деканати інститутів, кафедри та відділ аспірантури і докторантури, за 

організаційного сприяння Центру організації освітнього процесу, 

забезпечують всіляку підтримку та супровід процесу вільного вибору 

здобувачами вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем «Доктор 

філософії» вибіркових освітніх компонент шляхом їхнього попереднього



ознайомлення з силабусами, проведення презентацій, консультацій із 

запропонованих для вільного вибору освітніх компонент.

Навчальний відділ академії, деканати інститутів, кафедри, відділ 

аспірантури і докторантури до 01 квітня навчального року, що передує 

навчальному року, у якому розпочинається вивчення вибіркових дисциплін, 

на офіційному сайті академії, інформаційних стендах інститутів, кафедр, 

відділу аспірантури і докторантури розміщують інформацію про процедуру 

запису на вивчення вибіркових освітніх компонент в межах навчальних 

планів (порядок, терміни, особливості запису та порядок формування груп 

для вивчення навчальних компонент вільного вибору).

Вибір індивідуальної траєкторії здобувачами вищої освіти, в частині 

вибіркової складової навчального плану, здійснюється до 31 травня 

навчального року, що передує навчальному року, у якому розпочинається 

вивчення зазначених навчальних дисциплін, з організаційної підтримки:

- деканатів, для першої групи (ЗойзкіІЬ) вибіркових компонент;

- навчального відділу академії, для другої групи (з інших освітніх 

програм) вибіркових компонент;

- кафедри, що започатковує освітню програму (за освітньою 

програмою) вибіркових компонент

- відділу аспірантури і докторантури для здобувачами всіх вибіркових 

компонент програми підготовки доктора філософії

4.1. Особливості формування індивідуального плану з добувача, в 

частині вибіркової складової навчального плану, першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти починають 

опанування вибіркових компонент з другого навчального семестру. Вибір 

здобувачами першого курсу вибіркових освітніх компонент здійснюється 

протягом першого семестру (до 01 листопаду поточного року) за 

організаційної підтримки деканатів.



4.2. Особливості формування індивідуального плану здобувана, в 

частині вибіркової складової навчального плану, другого (магістерського) 

рівня вищої освіти

Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти починають 

опанування вибіркових компонент з першого навчального семестру. Вибір 

здобувачами першого курсу вибіркових освітніх компонент здійснюється:

- на перший навчальний семестр до 10 вересня поточного навчального 

року, за організаційної підтримки деканатів;

- на другий навчальний семестр, протягом першого семестру, до 01 

листопаду поточного року, за організаційної підтримки кафедр, що 

започатковують освітню програму.

4.3. Особливості формування індивідуального плану здобувана в 

частині вибіркової складової навчального плану, третього (доктора 

філософії) рівня вищої освіти

Здобувачі третього (доктора філософії) рівня вищої освіти починають 

опанування вибіркових компонент з другого навчального семестру.

Вибір здобувачами першого та третього років навчання вибіркових 

освітніх компонент здійснюється протягом першого та п’ятого семестрів, 

відповідно: першого року (до 20 листопаду поточного року) за організаційної 

підтримки відділу аспірантури і докторантури та третього року (до 20 

червня) за допомогою наукового керівника .

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Навчальні групи для вивчення вибіркової компоненти формуються за 

умови, якщо одну компоненту вибрали не менше п’ятиз добувачі в першого і 

другого рівнів вищої освіти і не менше трьох здобувачівтретього (доктора 

філософії) рівня вищої освіти.

У випадку, якщо для вивчення окремої вибіркової компоненти не 

записалася мінімально необхідна кількість здобувачів першого і другого



'рівнів вищої освіти, навчальний відділ та/або деканат доводять до відома 

здобувачів перелік освітніх компонент, які не будуть вивчатися. Після цього 

здобувач у п’ятиденний термін повинен обрати іншу освітню компоненту, де 

вже є/або може сформуватися кількісно достатня група.

У випадку, якщо для вивчення окремої вибіркової компоненти не 

записалася мінімально необхідна кількість здобувачів третього (доктора 

філософії) рівня вищої освіти, освітня компонента може викладатися у 

режимі консультацій з підвищеної складової самостійного вивчення.

Завідувач відділом аспірантури і докторантури

Проректор з наукової роботи 

Провідний юрисконсульт


