


1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Положення про вільний вибір здобувачами  вищої освіти освітніх 
компонентів (далі - Положення) Навчально-наукового інституту автоматики та 
електромеханіки (далі ННІАтаЕМ) розроблено відповідно до Закону України 
«Про вищу освіту»,  Положення про організацію освітнього процесу  №2-01-3  
НУ «ОМА» та Положення «Про формування переліку вибіркових освітніх 
компонентів та порядок їх вибору Здобувачами вищої освіти» № 2-03-101 НУ 
«ОМА» від 02.02.2021 р. 

1.2.  Положення регламентує наступне: 
- порядок  формування та оновлення переліку вибіркових освітніх 

компонентів (далі – ОК) та/або їх блоків; 
- процедуру обрання здобувачами вищої освіти (далі – Здобувачі) 

вибіркових ОК; 
- організацію освітнього процесу за вибірковою частиною освітньо-

професійних програм (ОПП). 
1.3. Здобувачу пропонуються наступні варіанти щодо реалізації вибору 

ОК: 
- довільний вибір ОК за переліком вибіркових ОК/навчальних дисциплін 

та/або їх блоків; 
- практична підготовка;  
- стажування; 
- комбінацію з наведених вище варіантів. 

      Вибір ОК створює умови досягнення Здобувачем наступних цілей: 
- поглиблення професійної підготовки в межах обраної спеціальності та 

освітньої програми, здобуття додаткових чи розширення існуючих результатів 
навчання в рамках загально-професійних чи фахових компетентностей; 

- ознайомлення з сучасним рівнем наукових досліджень у відповідній 
галузі знань; 

- розширення й поглиблення підготовки за обраною індивідуальною 
траєкторією навчання. 

 1.4. Загальний обсяг вибіркових ОК має становити не менше 25% від 
загального обсягу кредитів ЄКТС за ОПП: 

- для першого (бакалаврського) рівня не менше 60 кредитів ЄКТС (при 
загальному обсязі за ОПП 240 кредитів; не менше 45 кредитів ЄКТС (при 
загальному обсязі за ОПП 180 кредитів); 

- для  другого (магістерського) рівня не менше 23 кредитів  ЄКТС (при 
загальному обсязі ОПП 90 кредитів). 

1.5.  Перелік вибіркових ОК (далі – Перелік) є додатком до навчального 
плану відповідної ОПП за роком набору. 



1.6.  Окрім вибору навчальних дисциплін з переліку вибіркових ОК 
відповідного навчального плану, Здобувач має можливість обрати вибіркові ОК 
з інших ОПП.  А також сформувати свою індивідуальну освітню траєкторію, 
обираючи деякі компоненти з ряду нормативних ОК, а саме: 

- підчас переддипломної практики – базу практичної підготовки (тип 
судна) та тематику; 

- протягом дипломування – наукового керівника та тему дипломної  
роботи.  

1.7. Результати вибору Здобувачем ОК зазначаються в його 
індивідуальному навчальному плані  в розділі «Вибіркові  дисципліни» та є 
обов’язковими для вивчення. 

 
2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ ПЕРЕЛІКУ 

 ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ 
 

2.1. Перелік формується та оновлюється окремо за першим 
(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями за відповідною 
спеціальністю/спеціалізацією кожний навчальний рік.  

2.2. Для розгляду пропозицій щодо формування та оновлення Переліку за 
першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями розпорядженням 
директора інституту створюється робоча група, до складу якої включаються 
директор та його заступник, гарант ОПП, завідувачі провідних кафедр 
спеціалізації, роботодавці та Здобувачі.  

2.3. Пропозиції щодо включення вибіркових ОК/навчальних дисциплін до 
Переліку та його оновлення вносять завідувачі кафедр, науково-
педагогічні/педагогічні працівники, роботодавці та Здобувачі.  

Вибірковий ОК має бути включений до Переліку за умови наявності 
відповідного кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного 
забезпечення. 

2.4. Для розгляду у робочу групу надаються:  
- робоча програма ОК/навчальної дисципліни та силабус;  
- довідка про кадрове забезпечення викладання ОК/навчальної дисципліни 

відповідно до вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;  
- навчально-методичне та матеріальне-технічне забезпечення ОК/ 

навчальної дисципліни відповідно до вимог Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності. 

За результатами розгляду одержаних пропозицій робоча група приймає 
рішення щодо включення/не включення ОК/навчальної дисципліни до Переліку. 

2.5. Сформований Перелік за першим (бакалаврським) та другим 



(магістерським) рівнями затверджується вченою радою інституту та 
оприлюднюється на офіційному вебсайті НУ «ОМА».  

2.6. Завідувачі та викладачі кафедр відповідно до затвердженого Переліку 
забезпечують оприлюднення у системі дистанційного доступу до навчальних 
матеріалів на офіційному вебсайті НУ «ОМА» силабусів, робочих програм та 
іншого навчально-методичного забезпечення ОК/навчальних дисциплін. 
 
  

3. ПРОЦЕДУРА ОБРАННЯ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ 

 
3.1. Вибір ОК/навчальних дисциплін з Переліку здійснюється Здобувачами 

індивідуально на кожний навчальний рік шляхом подання до директорату 
інституту письмової заяви (Додаток 1), електронного листа, тощо. Здобувачі 
також мають право подати колективну письмову заяву від академічної групи 
(Додаток 2) на вивчення вибіркових ОК/навчальних дисциплін.  

3.2. Процедура вибору ОК/навчальних дисциплін Здобувачами першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти здійснюється на початку весняного семестру 
(до 20 квітня). Обрані дисципліни вивчатимуться упродовж наступного 
навчального року.  
 Для Здобувачів, які навчаються за освітніми програмами, де вільний вибір 
ОК/навчальних дисциплін заплановано в першому навчальному році, обрання 
вибіркових ОК/навчальних компонентів здійснюється в приймальній комісії 
університету під час подачі оригіналів документів для зарахування на навчання. 

3.3.  Процедура  вибору  ОК/навчальних дисциплін  Здобувачами  другого 
(магістерського) рівня вищої освіти здійснюється на початку осіннього семестру 
(до 10 вересня) першого року навчання. Обрані дисципліни вивчатимуться у 
весняному семестрі того ж року навчання. Магістри другого року навчання 
здійснюють вибір ОК/навчальних дисциплін за  вибірковою частиною на 
початку весняного семестру (до 20 квітня) першого року навчання.  
       3.4. На підставі заяв Здобувачів та Переліку директоратом ННІАтаЕМ 
формується службова записка щодо створення груп для вивчення вибіркових 
дисциплін (Додаток № 3) та надається до навчального відділу університету для 
узагальнення та формування навчального процесу за вибірковими 
ОК/навчальними дисциплінами. 

3.5. Якщо Здобувач із поважних причин не зміг подати заяву вчасно, його 
буде зараховано до уже сформованих навчальних груп.  

3.6. Кількість Здобувачів у сформованих групах не може бути меньшою 
ніж 80%  від загальної кількості Здобувачів у навчальній групі.  



3.7. Узагальнена інформація кафедр про вибір Здобувачами тих, чи інших 
вибіркових ОК/навчальних дисциплін (при наявності сформованої академічної 
групи) є підставою для розрахунку науково-педагогічного навантаження кафедр 
на наступний (поточний) навчальний рік. 
 

4. ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ 
 

4.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження вченою 
радою ННІАтаЕМ. 

4.2. Контроль за виконанням Положення покласти на директора 
ННІАтаЕМ. 

4.3. У випадку внесення змін або доповнень у державні нормативно-
правові документи, що регламентують питання цього Положення, відповідні 
пункти Положення втрачають свою чинність і вступають у дію внесені зміни. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ДОДАТОК 1  
 

Директору ННІАтаЕМ 

 ______________________ 

курсанта  _______  групи 

_______ року набору 

Спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» 

_______________________________________ 
                                                                                                         (П.І.Б. здобувача) 

 
 
 
 
 

ЗАЯВА 
 

на визначення навчальних освітніх компонентів за вільним вибором 
 

у ______________ н. р. 
 
 

Прошу зарахувати мене в групу для вивчення наступних навчальних 

освітніх компонентів за вільним вибором: 

 
1.________________________________________ 
 
2. ________________________________________ 
 

    3. ________________________________________ 
 
 
 
 
«____»   _____________202__ р.                        _____________________ 
                       (підпис) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 2  
 

Директору ННІАтаЕМ 

 ______________________ 

курсантів  _______  групи 

_______ року набору 

Спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» 
 

 
 

ЗАЯВА 
 

на визначення навчальних освітніх компонентів за вільним вибором 
курсантами групи _______     у _____________ н. р. 

 
Прошу зарахувати групу_____ для вивчення наступних навчальних 

освітніх компонентів за вільним вибором: 

1.__________________________________________________ 
          (назва дисципліни, семестр у якому планується вивчення) 
 
2. __________________________________________________ 
          (назва дисципліни, семестр у якому планується вивчення) 

 
    3. __________________________________________________ 

          (назва дисципліни, семестр у якому планується вивчення) 
 
Список курсантів додається: 
 
1._________________ 
2._________________ 
3._________________ 
4._________________ 
  ……………………… 
  ……………………… 
 
 
 
 
 
«____»   _____________202__ р.                        _____________________ 
                       (підпис) 
 



                                                                                                               ДОДАТОК 3  
 

Начальнику навчального відділу 
___________________ 

 
 Директора  ННІАтаЕМ 

_____________________  
 (вчене звання, прізвище, ініціали)  

 
 

РАПОРТ 
 

Довожу до Вашого відома, що на 20 __ - 20 ___ н.р. курсантами/студентами  
навчально-наукового інституту автоматики та електромеханіки здійснено 
наступний вибір ОК/навчальних дисциплін. Сформована кількість і чисельність 
груп для їх вивчення згідно робочих навчальних планів відповідних років 
підготовки. 

 
№ 
зп Назва дисципліни Група Кількість 

студентів Семестр Кафедра Примітки 

Рівень бакалавра 
Спеціальність/спеціалізація 
       
       
       
Спеціальність/спеціалізація 
       
       
       

Рівень магістра 
Спеціальність/спеціалізація 
       
       
       
Спеціальність/спеціалізація 
       
       
       

 
 
 
                Директор ННІ АтаЕМ __________________/  __________/ 
                                                                                                 (підпис)                           ( П.І.Б.) 
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