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1. Даний порядок розроблено відповідно до ст. 62 Закону України «Про вищу 

освіту» та визначає процедуру проведення та оформлення запису здобувачів вищої 
освіти Національного університету «Чернігівська політехніка» (далі – Університет) 
на вивчення вибіркових навчальних дисциплін, передбачених відповідною освітньою 
програмою (освітньо-професійною, освітньо-науковою) та навчальним планом 
підготовки здобувачів вищої освіти, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків 
загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При 
цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні 
дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти.  

2. Вивчення вибіркових дисциплін за освітнім ступенем бакалавра 
починається не раніше другого навчального семестру.  

3. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових дисципліни, до 1 жовтня 
кожного навчального року в системі дистанційного навчання Університету «Moodle» 
за відповідною освітньою програмою в розділі «Вибіркові дисципліни» розміщують 
(оновлюють) дистанційні курси з робочими навчальними програмами, силабусами 
курсів (див. додаток 1), презентаціями тощо та переліком науково-педагогічних 
працівників, що їх викладають. Розташування силабусу курсу, а також налаштування 
режимів запису здобувачів вищої освіти на курс узгоджується з адміністратором 
системи дистанційного навчання. Для забезпечення вибору здобувачем вищої освіти 
дисциплін науково-педагогічний працівник, за яким закріплено вибіркову 
дисципліну, може робити відкрите заняття.  

4. Куратори академічних груп здійснюють консультаційну роботу та 
знайомлять здобувачів вищої освіти з процедурою вибору дисциплін до 1 січня 
поточного навчального року.  

5. Здобувачі вищої освіти через електронну систему Moodle Університету до 1 
лютого повторного навчального року отримують запрошення з нагадуванням про 
необхідність здійснити процедуру вибору дисциплін (в персональних повідомленнях 
Moodle та за електронними адресами). 

6. Вибір здобувачем вищої освіти дисциплін на наступний навчальний рік 
здійснюється шляхом самостійного обрання зі списку запропонованих їм для 
вивчення дисциплін у системі дистанційного навчання Moodle Університету до 
1 березня поточного навчального року. Здобувачі вищої освіти мають право обрати 
вибіркові дисципліни на весь період навчання. 

7. За результатами обрання здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін 
директор навчально-наукового інституту (декан факультету, директор центру) 
розпорядженням по інституту (факультету, центру) до 1 квітня поточного 
навчального року формує списки здобувачів вищої освіти (додаток 2) академічних 
груп за обраними дисциплінами.  



Інформація про вибіркові дисципліни заноситься до індивідуального 
навчального плану здобувача вищої освіти 

8. У випадку, якщо здобувач вищої освіти не визначився з переліком 
вибіркових дисциплін у визначені терміни згідно з пунктом 6, директор (декан) 
здійснює запис такого здобувача вищої освіти до певної академічної групи самостійно 
з ознайомленням його з відповідним розпорядженням під підпис. Здобувач вищої 
освіти, який з поважної причини (хвороба, академічна мобільність тощо), не 
записався на вибіркові дисципліни, має право зробити такий запис протягом першого 
робочого тижня після того, як він з'явився на навчання. 

9. Інформацію про чисельність здобувачів вищої освіти, які записалися на 
певні вибіркові дисципліни та кількість груп деканати (дирекції) до 1 квітня 
поточного навчального року передають до навчального відділу для формування 
робочих навчальних планів та розрахунку навчального навантаження на наступний 
навчальний рік. 

10. Якщо вивчення вибіркової дисципліни розпочинається в першому або 
другому семестрі першого навчального року, то процедура проведення запису 
здійснюється після зарахування до Університету до 1 вересня нового навчального 
року. Для цього здобувач вищої освіти має написати відповідну заяву на ім’я 
директора (декана) (додаток 3). При цьому консультаційну роботу з ознайомлення 
здобувачів вищої освіти із процедурою вибору та списком вибіркових дисциплін 
проводить приймальна комісія разом з директорами (деканами) та завідувачами 
відповідних кафедр до 1 вересня нового навчального року.  

Крім цього, у випадку, якщо вивчення вибіркової дисципліни розпочинається в 
другому семестрі першого навчального року, то процедура проведення запису може 
також здійснюватися до 1 листопада поточного навчального року (відповідно, п. 4, 5 
– до 1 жовтня, п. 6 – до 1 листопада, п. 7, 9 – до 1 грудня). 

(Пункт 10 Порядку виключено, а пункт 11 вважати 10 згідно із рішенням Вченої ради від 

28.12.2020, протокол №10, та наказом ректора № 133 від 30.12.2020) 

  



Додаток 1 

Форма силабусу*  
Кафедра__________ 

 
Назва курсу Укажіть назву курсу (іноземною, якщо курс викладається 

іноземною мовою) 

Мова викладання Зазначте мову викладання (українська, англійська) 

Викладач (-і) Зазначте ПІБ викладачів, посаду, науковий ступінь 

Профайл викладача (-ів) Дайте лінк на профайл викладачів на сайті кафедри 

Контакти викладача Укажіть спосіб зв’язку з викладачем (контактний телефон, E-
mail тощо), за яким можна зв’язатися з викладачем у випадку 
потреби 

 
1.  Анотація курсу. Додайте короткий опис курсу (місце даної дисципліни в програмі навчання; 

тематика; бажано відобразити підхід викладача) та посилання на відео-анотацію курсу в MOODLE 
(за наявності) 

2.  Мета та цілі курсу. Зазначте чіткі та короткі мету і цілі курсу (компетентності, які здобувач 
вищої освіти набуде в результаті навчання) 

3.  Результати навчання. Укажіть навички, що отримає здобувач вищої освіти після курсу 
4.   Обсяг курсу. Зазначте загальну кількість кредитів, кількість занять та годин самостійної 

роботи 

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції   

семінарські заняття / практичні / лабораторні   

самостійна робота (реферат, РГР, КР, КП, тощо)   

 
5. Пререквізити. Якщо є такі, то вкажіть ті знання та навички, якими повинен володіти здобувач 

вищої освіти, щоб приступити до вивчення дисципліни, або перелік попередньо прослуханих курсів 
6. Система оцінювання та вимоги (бажано з прив’язкою до мети курсу. Кожен результат 

навчання повинен оцінюватися окремо) 
 

Загальна система 
оцінювання курсу 

 

Вимоги до реферату, 
РГР, КР,КП тощо 

 

Семінарські заняття  
Умови допуску до 

підсумкового контролю 
 

 
7. Політики курсу - Дайте посилання або вкажіть на політики академічної доброчесності, 

специфічні політики програми, що мають значення для курсу, правила перезарахування кредитів у 
випадку мобільності, правила перескладання або відпрацювання пропущених занять тощо) 

 
8. Рекомендована література 
 
* – силабуси оновлюються щороку з урахуванням нових наукових та науково-
педагогічних праць.   



Додаток 2 
 

СПИСОК ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

на вивчення вибіркової дисципліни „_______________________________” 
(назва дисципліни та семестр вивчення) 

 

1.________________________________________________________ 
(ПІП ЗВО та академічна група) 

2.________________________________________________________ 
(ПІП ЗВО та академічна група) 

3.________________________________________________________ 
(ПІП ЗВО та академічна група) 

4.________________________________________________________ 
(ПІП ЗВО та академічна група) 

5.________________________________________________________ 
(ПІП ЗВО та академічна група) 

 

n.________________________________________________________ 
(ПІП ЗВО та академічна група) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  
(декан)________________________                           ______________      ___________ 

(назва ННІ, факультету)     (підпис)    (ПІП) 

 

Зав. кафедри __________________                           ______________      ___________ 
(назва кафедри, що забезпечує вивчення дисципліни)   (підпис)    (ПІП) 

 



Додаток 3 
 

Форма заяви здобувача вищої освіти для запису на вивчення вибіркової дисципліни, 
шо розпочинається в першому семестрі першого навчального року 

 
 

Директору ННІ (декану факультету) 
_______________________________ 

(назва ННІ (факультету)) 

_______________________________ 
(ПІП) 

Здобувача вищої освіти  
_______________________________ 

(ПІП) 
_______________________________ 

(назва ОП, за якою навчається ЗВО) 
_______________________________ 

(курс, шифр академічної групи) 
 
 

ЗАЯВА 
 
 

Прошу записати мене на вивчення дисципліни «_____________________»  
(назва дисципліни ) 

освітньої програми «________________________________________________» 
(назва ОП, на якій викладається дисципліна) 

у першому семестрі 202_-202_ навчального року.  

 

 

Здобувач вищої освіти 
______________      __________________ 

        (підпис)    (ПІП) 
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