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ДОД
до «Положення про формування вибіркової частини навчальних планів у
Тернопільському національному економічному університеті» (нова редакція)
для освітньо-наукового рівня «доктор філософії»

1. Загальні положення.
1.1.

Положення є основним нормативним документом, що регламентує порядок

формування вибіркової частини навчальних планів Тернопільського національного
економічного університету (далі - Університет).
12. Нормативними підставами для розробки і впровадження цього Положення
є: Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 p.; наказ МОН України № 943 від
16.10.2009 р. «Про запровадження у вищих навчальних закладах України
Європейської кредитно-трансферної системи»;

«Методичні

рекомендації щодо

запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів
у вищих навчальних закладах» №1/9-119 від 26.02.2010 р.
1.3.

Основним нормативним документом, що визначає організацію освітнього

процесу за конкретною спеціальністю, є навчальний план. Навчальний план - це
нормативний документ ЗВО, який складається на основі компетентностей і повинен
містити:
- відомості про освітній ступінь, галузь знань, спеціальність, спеціалізацію
(освітню програму), кваліфікацію;
- нормативний термін навчання;
- графік освітнього процесу;
- цикли загальної, спеціальної та практичної підготовки;
- блоки обов’язкових і вибіркових дисциплін із вказаними обсягами у кредитах
ЄКТС, послідовністю їх вивчення, формами проведення навчальних занять та їх
обсягом, формами семестрового контролю;
- форми підсумкової атестації;
- загальний бюджет навчального часу за весь нормативний термін навчання та його

поділ на аудиторний навчальний час та на час, відведений на самостійну роботу
здобувана вищої освіти, тижневе аудиторне навантаження, розподіл кредитів за
семестрами.
1.4. Робочий навчальний план розробляється для освітньо-наукового рівня
«доктор філософії». Оформлення робочих навчальних планів має бути виконане у
відповідності до затвердженої форми.
1.5.

Дисципліни блоку обов’язкової частини (стандарту освітніх програм)

встановлюються освітньою програмою освітньо-наукового рівня «доктор філософії»
та групуються за циклами підготовки (загальний, професійний).
1.6. Дисципліни блоку вибіркової частини вводять до робочого навчального плану
з метою:
- задоволення освітніх потреб здобувана вищої освіти;
- забезпечення можливостей поглибленого вивчення навчальних курсів, що
входять до нормативної частини;
- набуття додаткових загальноосвітніх та фахових компетентностей;
- урахування особистих прагнень та уподобань здобувана вищої освіти
стосовно майбутньої професійної діяльності.
1.7. Вибіркові дисципліни складають не менше 25% від загального обсягу
кредитів ЄКТС, тобто 15 кредитів ЄКТС для освітньо-наукового рівня «доктор
філософії».

2. Структура формування вибіркової частини навчальних планів
2.1. Вибіркова частина робочого навчального плану входить до блоку вибіркових
дисциплін, для кожного з яких встановлюється відповідний обсяг кредитів, який
здобувач вищої освіти повинен здобути протягом навчання.
2.2. Перелік дисциплін вибіркової частини робочого навчального плану
формується на підставі заявок кафедр Університету, які забезпечують загальну та
професійну підготовку з певної спеціальності (освітньої програми). Пакет заявок
включає анотацію (силабус) вибіркової навчальної дисципліни, навчальну та робочу
програми. При формуванні заявок на викладання навчальних дисциплін необхідно
дотримуватися

принципу

профільними кафедрами.

забезпечення

викладання

навчальних

дисциплін

з

2.3. У переліку курсів вільного вибору здобувачів вищої освіти кількість
вибіркових навчальних дисциплін має, як правило, не менш як вдвічі перевищувати
кількість дисциплін, обсяг яких забезпечує формування вибіркової частини робочого
навчального плану.
2.4. Обсяг вибіркової навчальної дисципліни визначається відповідною кафедрою
та має становити не менше 5 кредитів ЄКТС. Кафедра визначає семестр, з якого
здобувач вищої освіти може обирати дисципліну для вивчення, враховуючи принцип
логічної послідовності викладання курсів.
3.

Порядок та умови обрання здобувачем вищої освіти дисциплін вільного

вибору
3.1. Здобувач вищої освіти може брати участь у виборі навчальних дисциплін
вільного вибору наступним чином:
- вибіркові дисципліни вибираються на наступний навчальний рік здобувачами
вищої освіти першого року навчання освітньо-наукового рівня «доктор філософії»
(прийом нового навчального року) - з 1 по 20 жовтня п.р.;
- перелік дисциплін вільного вибору на наступний навчальний рік може
змінюватись;
- навчально-методичний відділ до 1 жовтня поточного року для здобувачів вищої
освіти першого року навчання освітньо-наукового рівня «доктор філософії» (прийом
нового навчального року) готує проект наказу про організацію вільного вибору
здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін.
3.2. Випускові кафедри до 1 жовтня поточного року для здобувачів вищої освГ и
першого року навчання освітньо-наукового рівня «доктор філософії» (прийом нового
навчального року)) кожного навчального року подають до групи забезпечення
спеціальності (ГЗС) список дисциплін (із зазначенням назви дисципліни, форми
контролю та семестру викладання), які пропонуються для вибору здобувачам вищої
освіти на наступний навчальний рік, силабуси т а програми цих дисциплін.
На розширеному засіданні ГЗС (запрошуються гаранти освітніх програм
спеціальності, завідувачі випускових кафедр усіх освітніх програм спеціальнос і)
затверджують список дисциплін і подають на розгляд вченої ради факультету
(інституту).
3.3. Вчена рада факультету (інституту) затверджує перелік дисциплін вільного
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вибору здобувачів вищої освіти за всіма рівнями вищої освіти, погоджують у першого
проректора та подають на розгляд Вченої Ради та затвердження ректору університету.
3.4. Деканати спільно з кафедрами з 1 по 15 жовтня поточного року для здобувачів
і

вищої освіти першого року навчання освітньо-наукового рівня «доктор філософії»
(прийом нового навчального року)) ознайомлюють здобувачів вищої освіти із
затвердженим вченою радою переліком вибіркових дисциплін та інформують їх про
особливості формування груп для вивчення вибіркових дисциплін на наступний
навчальний рік і оприлюднюють на офіційному веб-сайті університету.
3.5. Вибір дисциплін здобувачами вищої освіти здійснюється шляхом подачі
письмової заяви на ім’я декана факультету (директора інституту) до 20 жовтня
поточного року. Заява зберігається на випусковій кафедрі протягом усього терміну
навчання здобувана вищої освіти.
На підставі поданих заяв до ЗО жовтня поточного року для здобувачів вищої
освіти першого року навчання освітньо-наукового рівня «доктор філософії») декан
факультету (директор інституту) формує подання на розподіл академічних груп за
обраними дисциплінами та подає до навчально-методичного відділу.
3.6. Якщо для вивчення окремої вибіркової дисципліни не сформувалась
мінімальна кількість здобувачів вищої освіти, деканат доводить до їх відома
дисципліни, які не будуть вивчатись. Після цього здобувач вищої освіти протягом
тижня повинен обрати інші дисципліни, з яких сформувалась (чи сформується)
кількісно достатня навчальна група.
3.7. Здобувач вищої освіти, який з поважної причини (хвороба, академічна
мобільність тощо), не визначився з вибірковими дисциплінами, має право визначитися
протягом першого робочого тижня після того, як він з'явився на навчання.
3.8. Здобувач вищої освіти, який не визначився з переліком вибіркових дисциплін
та не подав заповнену заяву у визначені терміни, буде записаний на вивчення тга
дисциплін, які деканат (дирекція) вважатиме необхідними для оптимізацїї кількісного
складу академічних груп.
3.9. Обрані дисципліни вносяться до робочих навчальних планів спеціальностей і
визначають

навчальне

навантаження

кафедр

і

конкретного

викладача,

яке

розраховується відповідно до навчальних планів і освітніх програм для здобувачів
ви т ої освіти.
Після остаточного формування і погодження академічних груп з вивчення
вибіркових дисциплін,

інформація

про

вибіркові

дисципліни

вноситься

до

індивідуального навчального плану. З даного моменту вибіркова дисципліна стає для
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здобувана вищої освіти обов’язковою.
3.10. Вчена рада факультету (інституту) може дозволити здобувачам-учасникам
програм академічної мобільності зараховувати вибіркові дисципліни, які прослухані в
іншому університеті-партнері, але не передбачені робочим навчальним планом
відповідної спеціальності в університеті (до 5кредитів).
Вчена рада інституту/факультету може дозволити перезарахування дисциплін у
разі поновлення або переведення здобувана вищої освіти (до 5 кредитів).
3.11. Перезарахування кредитів проводиться за рахунок фактично вивчених
дисциплін певного циклу за умови однакової кількості кредитів.
4. Формування вибіркової частини робочого навчального плану
4.1.
рік

Для конкретизації планування освітнього процесу на кожний навчальний

складається

робочий

навчальний

план,

що

затверджується

ректором

Університету.
4.2. Робочі навчальні плани складаються головами груп забезпечення
спеціальності за погодженням з деканами факультетів на наступний навчальний
рік і подаються до навчально-методичного відділу.
4.3. На підставі результатів запису для вивчення дисциплін вільного вибору
складається вибіркова частина робочого навчального плану. Декан факультету готує
подання до навчально-методичного відділу з метою формування наказу про
затвердження вибіркової частини робочих навчальних планів, вносить до робочого
навчального плану перелік таких дисциплін, які будуть вивчатися на кожному семестрі
наступного навчального року, їх обсяги в кредитах ЄКТС, розподіл навчальних годин,
форми контролю та назви кафедр, за якими закріплюється викладання вибіркових
дисциплін.
На основі заяв здобувачів вищої освіти відповідно до обраних дисциплін
формуються групи (не менше 5 осіб) за максимальною кількістю заяв на конкретні
дисципліни.
4.4. Зміни та доповнення до робочого навчального плану вносяться лише на основі
наказів ректора. Копія наказу додається до робочого навчального плану.

