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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вибір 

навчальних дисциплін у Національному авіаційному університеті (далі – Положення) 

забезпечує реалізацію здобувачами вищої освіти Національного авіаційного університету 

(далі  Університет) права на вільний вибір навчальних дисциплін, передбаченого Законом 

України «Про вищу освіту» (п. 15 ч. першої ст. 62).  

1.1. Положення забезпечує умови для унормування процедур: 

- формування та доведення до відома здобувачів вищої освіти переліку навчальних 

дисциплін вільного вибору; 

- здійснення вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін із сформованого 

переліку; 

- організації вивчення обраних навчальних дисциплін (формування навчальних груп); 

- визнання результатів навчання за обраними дисциплінами.  

1.2. Дія Положення поширюється на здобувачів вищої освіти Університету денної і 

заочної форм навчання усіх рівнів вищої освіти на всі навчальні структурні підрозділи 

Університету (інститути, факультети, кафедри). 

1.3. Вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в обсязі, що складає не 

менш як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, створює умови для досягнення ним 

наступних цілей:  

 поглиблення професійних знань в межах обраної освітньої програми та здобуття 

додаткових спеціальних професійних компетентностей, у тому числі із здобуттям 

професійної кваліфікації (якщо це передбачене освітньою програмою); 

 поглиблення своїх знання та здобуття додаткових загальних і загально-професійних 

компетентностей в межах спеціальності або споріднених спеціальностей і галузі знань; 

 ознайомлення з сучасним рівнем наукових досліджень інших галузей знань та 

розширення або поглиблення результатів навчання за загальними компетентностями. 

1.4. Загальне керівництво над впровадженням та реалізацією Положення покладається 

на відділ планування, організації та контролю освітнього процесу. 

1.5. Контроль за забезпеченням реалізації вибору здобувачами вищої освіти 

покладається на Департамент забезпечення якості освіти. 

 

2. Організаційно-методичне забезпечення вибору здобувачем 

навчальних дисциплін 

 

2.1. Вибір навчальних дисциплін здійснюється, в обсязі, що становить не менш як 25 

відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС.  

2.2. Для спеціальностей, для яких запроваджено додаткове регулювання (Постанова 

Кабінету Міністрів України № 684, від 11.07.19), вибір навчальних дисциплін здійснюється в 

межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що 

становить не менш як 20 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для 

даного рівня вищої освіти. 

2.3. Університет несе відповідальність за якість викладання і належне методичне 

забезпечення навчальних дисциплін (силабус тощо), які пропонуються здобувачам для 

реалізації ними права вільного вибору. На вибір здобувачам пропонуються дисципліни, 

затверджені у складі навчальних планів та внесені до Каталогу курсів Національного 

авіаційного університету. 
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2.4. Вибіркова частина навчального плану введена для забезпечення реалізації 

індивідуальної освітньої траєкторії через вибір здобувачами вищої освіти навчальних 

дисциплін, задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб особи, ефективного використання 

можливостей і традицій Університету. 

 

2.1. Порядок формування переліку вибіркових дисциплін 

В Університеті визначено наступні загальні підходи до формування варіативної 

компоненти освітніх програм зі спеціальностей. 

2.1.1. В освітніх програмах та навчальних планах підготовки здобувачів вищої освіти 

всіх рівнів та освітніх ступенів передбачено обсяг дисциплін вибіркового блоку 25 відсотків 

від загальної кількості кредитів ЄКТС. 

2.1.2. Варіативна складова складається з дисциплін вибору здобувача і двох каталогів:  

2.1.2.1. Какалог загальноуніверситетських курсів, в межах 5% від загального обсягу 

кредитів ЄКТС.  

2.1.2.2. Дисципліни вибору за фахом, не менше 20% від загального обсягу кредитів 

ЄКТС освітньої програми.  

Каталог загальноуніверситетських курсів формується із дисциплін, що забезпечують 

загальноосвітню, гуманітарну, соціально-економічну підготовку. 

Перелік вибіркових дисциплін формується із дисциплін вибору за фахом зазначених у 

Навчальних робочих планах освітніх програм певного рівня. 

2.1.3. У відповідності до сформульованих у п.1.3 цілей студенту пропонуються 

реалізовувати свій вибір шляхом:  

2.1.3.1. Вибору з дисциплін вибору за фахом навчального плану освітньої програми: 

- на якій студент навчається, не менше 20% від загального обсягу кредитів ЄКТС; 

- іншої(их) спеціальності(ей), в межах 20% від загального обсягу кредитів ЄКТС; 

- комбінований вибір (на якій навчається + з іншої(х) спеціальності(ей)/іншої ОП), в 

межах 20% від загального обсягу кредитів ЄКТС. 

2.1.3.2. Вибору з Каталогу загальноуніверситетських дисциплін в межах 5% від 

загального обсягу кредитів ЄКТС.  

Вибору навчальної дисципліни, що пропонується для іншого рівня вищої освіти за 

погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу. 

2.1.3.3. Вибору будь-якої дисципліни з варіативної складової за фахом або 

спеціалізованого (профільованого) блоку (пакету) не менше 25% від загального обсягу 

кредитів ЄКТС, що визначають спеціалізовану підготовку студента в межах обраної 

освітньої програми, і спрямований на поліпшення здатності студента до працевлаштування 

за обраним фахом.  

Досягнення передбачених результатів навчання за фахом на визначеному рівні може 

бути підставою для рішення екзаменаційної комісії про присвоєння здобувачу професійної 

(додаткової) кваліфікації.  

Для спеціальностей, для яких запроваджено додаткове регулювання (Постанова 

Кабінету Міністрів України № 684, від 11.07.19), за умов дотримання вимог щодо 

присвоєння професійної кваліфікації, може бути присвоєна професійна кваліфікація 

(передбачено освітньою програмою). . у тому числі із врученням сертифікату.  

, а саме: 

- обрання дисциплін вільного вибору студента з навчального плану обсягом не 

менше 20% кредитів та професійного оволодіння відповідними компетентностями з середнім 

балом не нижче 75; 

- проходження практики, передбаченої навчальним планом з балом не нижче 75; 
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- захисту кваліфікаційної магістерської роботи (за професійним спрямуванням) з 

балом не нижче 75; 

- кваліфікаційним іспитом зі спеціальності з балом не нижче 75. 

2.1.3.4. Вибору із переліку вибіркових дисциплін (блоків, пакетів) навчального плану 

іншої освітньої програми за спеціальністю того ж освітнього рівня. У такому випадку 

передбачена його основним навчальним планом і програмою професійна (додаткова) 

кваліфікація йому не присвоюється. 

2.1.3.5. Вибору із переліку вибіркових дисциплін (блоків, пакетів) іншої освітньої 

програми іншого освітнього рівня. Необхідною умовою є погодження декана/директора 

факультету/інституту, на якому навчається студент – якщо обрано дисципліну нижчого 

освітнього рівня, або декана/директора факультету/інституту, на якому реалізується 

навчальна програма, із якої обрано дисципліну (дисципліни) вищого освітнього рівня. 

При цьому присвоєння будь яких додаткових кваліфікацій не відбувається. 

Необхідною умовою є погодження декана/директора факультету/інституту, на якому 

навчається студент – якщо обрано дисципліну нижчого освітнього рівня, або 

декана/директора факультету/інституту, на якому реалізується навчальна програма, із якої 

обрано дисципліну (дисципліни) вищого освітнього рівня. 

2.1.3.6. Вибору навчальних дисциплін в іншому ЗВО при реалізації студентом права 

на академічну мобільність. 

2.1.4. Вивчення дисциплін за вибором для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

здійснюється починаючи з 3 семестру, а для здобувачів другого (магістерського) рівня з 

першого семестру.  

2.1.5. Перелік вибіркових дисциплін певного рівня вищої освіти визначається у 

навчальному робочому плані. 

2.1.6. Каталог загальноуніверситетських курсів та Дисципліни вибору за фахом 

переглядаються щорічно з урахуванням пропозицій та за результатів внутрішнього 

(здобувачів вищої освіти, факультетів (інститутів) і зовнішнього (стейкхолдерів, 

роботодавців) моніторингу та погоджується Рада з якості НАУ та затверджується Вченою 

радою університету.  

2.1.7. Кафедри, які забезпечують виконання вибіркових навчальних дисциплін, 

готують довідкові інформаційні матеріали щодо змісту кожної вибіркової дисципліни, 

коротку анотацію курсу або силабус або презентацію та оприлюднюють на сайті кафедри, 

Університету. 

 

Порядок вільного вибору навчальних дисциплін для створення індивідуальної 

освітньої траєкторії 

  

 

2.2. Навчально-методичне забезпечення вибіркових 

навчальних дисциплін 

2.2.1. Викладання вибіркових дисциплін можуть здійснювати всі кафедри 

університету за умови наявності відповідного кадрового, наукового, навчально-методичного 

та інформаційного забезпечення, що є свідченням спроможності кафедри оперативно 

задовольнити потреби здобувачів вищої освіти для створення індивідуальної освітньої 

траєкторії навчання за обраними спеціальностями. 
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2.2.2. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових дисциплін (варіативна 

складова), кожного навчального року подають у деканати список дисциплін, які 

пропонуються для вибору студентам, робочі програми навчальних дисциплін та анотації 

навчальних дисциплін або силабуси, презентації тощо. 

2.2.3. Затверджений перелік вибіркових дисциплін (Каталог загальноуніверситетських 

курсів та Дисципліни вибору за фахом) розміщується для ознайомлення студентів на 

офіційному сайті НАУ із зазначенням короткого опису змісту дисциплін (анотацій), обсягу в 

кредитах ЄКТС та семестру викладання. 

 

 

 

2.3. Порядок вибору студентами навчальних дисциплін 

2.3.1. Терміни проведення процедури вибору студентами навчальних дисциплін 

визначаються із необхідності своєчасного планування та організації освітнього процесу 

(формування контингенту студентів у групах, мобільних групах, потоках для планування 

навчального навантаження науково-педагогічних працівників), його методичного і кадрового 

забезпечення.  

2.3.2. Заходи з організації вивчення вибіркових навчальних дисциплін здійснюються у 

навчальному році, що передує навчальному року, у якому заплановане вивчення цих 

дисциплін. Студенти реалізовують своє право вибору навчальних дисциплін (Каталогу 

дисциплін або спеціалізованих блоків) на початку весняного семестру, як правило, у березні, 

який передує навчальному року, в якому передбачене їх вивчення. Єдиний для Університету 

графік затверджується розпорядженням ректора/проректора з навчальної роботи. 

2.3.3. Для студентів, які навчаються за освітніми програмами, де вільний вибір 

заплановано у першому навчальному році, вибір організовується впродовж перших двох 

тижнів навчання. Єдиний для Університету графік затверджується розпорядженням 

ректора/проректора з навчальної роботи. 

2.3.4. Для студентів, які навчаються за освітніми програмами подвійного диплому, 

процедури вільного вибору організовуються в терміни і за порядком, передбаченими 

відповідними Угодами із університетами-партнерами. 

2.3.5. Процедура вибору студентами навчальних дисциплін (з Каталогу дисциплін або 

спеціалізованих блоків) включає п’ять етапів.  

- Перший етап – ознайомлення студентів із порядком, термінами і особливостями 

запису та формування груп для вивчення вибіркових дисциплін в Університеті, а також із 

переліком фахових дисциплін, спеціалізованих блоків/пакетів вибіркової частини 

навчального плану або Каталогу дисциплін. Заходи даного етапу організовуються 

деканатами та кафедрами інститутів / факультетів впродовж перших чотирьох тижнів 

навчання в семестрі, визначеному в п. 2.3.2. Ознайомлення студентів із переліками фахових 

дисциплін, спеціалізованих блоків/пакетів дисциплін, Каталогу дисциплін може 

розпочинатися кафедрами з перших днів навчання за освітніми програмами, а для студентів 

заочної форми навчання - не пізніше як під час настановчої сесії. 

 - Другий етап - ознайомлення студентів із переліками дисциплін і блоків (пакетів) 

вибору, які пропонуються як за програмою, за якою вони навчаються, так і за іншими 

програмами. Ознайомлення відбувається як через можливості, сформовані в персональному 

кабінеті студента (переліки й анотації навчальних дисциплін), так і з використанням 

інформаційного пакету, окремих сторінок на сайті Університету, сайтах 

факультетів/інститутів, шляхом організації зустрічей з представниками кафедр і освітніх 

програм тощо. Ознайомлення студентів із переліками дисциплін і блоків (пакетів) вибору 

може розпочинатися із перших днів навчання за освітніми програмами. 



 

Система менеджменту якості 

ПОЛОЖЕННЯ  

про порядок реалізації здобувачами вищої 

освіти права на вибір навчальних 

дисциплін у НАУ 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ МР 

03.02(08) – 01 - 

2020 

стор.  7 з 25 

 

Із загальноуніврситетсього Каталогу вибіркових дисциплін здобувач може обрати 

будь-яку дисципліну як за програмою навчання, та і за іншою програмою, іншого рівня. 

Сумарна кількість не повинна перевищувати 5% від загального обсягу кредитів ЄКТС 

освітньої програми. 

Із фахових дисциплін здобувач може обрати будь-яку дисципліну з переліку, різних 

блоків, що в сумі складають 20% від загального обсягу кредитів ЄКТС освітньої програми. 

Здобувач, який обрав спеціалізований блок дисциплін, в подальшому має прослухати 

всі дисципліни, що включені до цього блоку, виконати всі види робіт передбачених 

програмою підготовки. 

- Третій етап - запис студентів на вивчення навчальних дисциплін (пакетів, блоків 

тощо). Для студентів денної форми навчання здійснюється одночасно в межах Університету 

за затвердженим графіком. Для студентів заочної форми навчання - за графіками, 

затвердженими факультетами/інститутами у терміни, встановлені загальноуніверситетським 

графіком. Тривалість етапу не може перевищувати два тижні. Заяви студентів подаються, як 

правило, через персональний кабінет студента в інформаційній системі Університету. 

Допускається прийом заяв у паперовій формі; при цьому студент подав відмінні заяви 

(незалежно від форми подання), дійсною вважається та, яка подана останньою, але під час 

визначеного відповідним розпорядженням терміну. У зв’язку з відмінністю часу, 

необхідного на опрацювання заяв, останній термін подачі заяв у паперовій формі 

встановлюється раніше, ніж для подачі заяв в електронній формі. Вибір фахових дисциплін 

або дисциплін з Каталогу дисциплін підтверджується власноруч підписаною студентом 

заявою на ім’я директора інституту / декана факультету, узгодженою завідувачем кафедри 

(Додаток 1). Заходи третього етапу організовуються деканатами інститутів / факультетів. 

- Четвертий етап - опрацювання заяв студентів деканатами/дирекціями, перевірка 

контингенту студентів і попереднє формування мобільних груп на вивчення вибіркових 

дисциплін, а також груп на спеціалізації (профілі). Здійснюється деканатами 

(відповідальними працівниками груп забезпечення навчального процесу) із використанням 

функціоналів інформаційної системи Університету. За результатами етапу студентам, вибір 

яких не може бути задоволений з причин, перелічених у пункті 2.4.2., повідомляється про 

відмову (із зазначенням причини) і пропонується зробити вибір із скоригованого (див. пункт 

2.4.3.) переліку. Тривалість етапу не перевищує 5 робочих днів.  

- П’ятий етап - остаточне опрацювання заяв студентів 

факультетами/інститутами/комітетами освітніх програм, прийняття рішень щодо студентів, 

які не скористалися правом вільного вибору (пункт 2.4.6.), перевірка контингенту студентів і 

формування груп мобільних груп на вивчення вибіркових дисциплін, а також на спеціалізації 

(профілі). Здійснюється деканатами (відповідальними працівниками груп забезпечення 

навчального процесу) із використанням функціоналів інформаційної системи Університету, 

після перевірки і погодження в якій обрані здобувачами дисципліни вносяться до їх 

індивідуальних планів електронних індивідуальних планів (доступні студентам у 

персональному кабінеті), а списки мобільних груп і груп спеціалізацій (профілів) подаються 

на затвердження, відповідно до делегованих повноважень, деканам/директорам відповідних 

факультетів/інститутів. Тривалість етапу не більш ніж 5 робочих днів. 

Єдиний для Університету календарний графік проведення етапів вибору студентами 

навчальних дисциплін (спеціалізованих блоків) щороку затверджується розпорядженням 

проректора з навчальної роботи.  

2.3.4. Результати здійснення студентами вільного вибору навчальних дисциплін 

заслуховуються на Вченій раді університету.  

 

2.4. Організація вивчення дисциплін вільного вибору 
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2.4.1. Університет несе відповідальність за якість викладання і належне методичне 

забезпечення навчальних дисциплін, які обрані студентами.  

2.4.2. Студентові може бути відмовлено у реалізації його вибору і запропоновано 

здійснити новий вибір у наступних випадках: 

2.4.2.1. Якщо кількість здобувачів, які обрали навчальну дисципліну чи блок (пакет) 

вибіркових навчальних дисциплін, перевищує максимальну чисельність, встановлену 

відповідним факультетом (інститутом), кафедрою. У цьому випадку перевага в першу чергу 

надається студентам, які навчаються на тій самій програмі, на тому ж факультеті (в тому ж 

інституті), а в наступну чергу - тим студентам, які зафіксували свій вибір раніше.  

2.4.2.2. Навчальні групи для вивчення вибіркових дисциплін, пов’язаних із вивченням 

іноземної мови, використанням комп’ютерних класів, спеціальних лабораторій тощо, 

формуються за умови наявності не менше 12-ти студентів.  

2.4.2.3. Якщо кількість студентів, які обрали одну дисципліну із обов’язкових 

дисциплін іншої освітньої програми іншого або того ж освітнього рівня, є меншою ніж 20 

осіб.  

2.4.2.4. Якщо кількість студентів, які обрали з переліку (блоку, пакету) фахових 

навчальних дисциплін (п.п.2.1.3.3), є меншою за встановлені в Університеті мінімуми: 10 

осіб - за ОР «Молодший бакалавр», «Бакалавр», 7 осіб - за ОР «Магістр», 3 осіб -за освітньо-

науковим рівнем доктора філософії.  

2.4.2.5. Якщо кількість студентів, які здійснили одночасний вибір вказаної кількості 

дисциплін із пакету освітньої програми, на якій навчаються (п.п.2.1.3.4.), є меншою за 20 

осіб за освітнім рівнем бакалавра, чи 10 осіб - за рівнями магістра та доктора філософії;  

2.4.2.6. Якщо кількість студентів, які обрали одну дисципліну із переліку вільного 

вибору студента (п.п. 2.1.3.4.), є меншою ніж 20 осіб. Ці ж вимоги поширюються на 

студентів, які скористалися правом вибору навчальних дисциплін із інших освітніх програм 

(підпункти 2.1.3.5.-2.1.3.8.), якщо відповідні навчальні групи на цих програмах вже не були 

сформовані на інших підставах; 

Примітка: Обмеження передбачені пунктами 2.4.2.3.- 2.4.2.6., не поширюються на ті 

випадки, коли певну дисципліну обрали всі студенти, для яких вона передбачена. 

Обмеження, передбачені підпунктом 2.4.2.3.- 2.4.2.6., не поширюються на ті види 

навчального навантаження студента, за якими передбачене виконання лише індивідуальних 

завдань – виробничих практик і курсових робіт/проектів. 

2.4.2.7. Якщо наслідком його вибору навчальної дисципліни є передбачувано 

недостатня для присвоєння професійної кваліфікації кількість кредитів відповідного 

освітнього рівня (підпункти 2.1.3.6-2.1.3.8, 2.1.3.9); 

2.4.2.8. Якщо наслідком його вибору навчальної дисципліни є перевищення 

встановленого максимуму кількості навчальних дисциплін, які студент може опановувати 

одночасно та/або кількості підсумкових (семестрових) форм контролю;  

2.4.2.9. Якщо наслідком його вибору навчальної дисципліни передбачувано є 

формування академічної заборгованості через відсутність необхідного рівня вхідних знань та 

вмінь (підпункти 2.1.3.5.-2.1.3.9). 

2.4.3. Якщо студенту відмовлено у здійсненому ним виборі із позначених у п.2.4.2. 

причин, йому надається можливість здійснити повторний вибір із переліку дисциплін 

(блоків, пакетів дисциплін), групи/потоки за якими вже сформовані у відповідності до 

встановлених в Університеті мінімальних вимог до чисельності студентів у групах/потоках, і 

де немає перевищення встановлених максимумів, а також які не призведуть до повторної 

відмови з причин, викладених у підпунктах 2.4.2.7-2.4.2.9. 
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2.4.4. Обрані студентом навчальні дисципліни затверджуються керівником 

структурного підрозділу (інституту, факультету), в якому він навчається, як складова 

індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти (далі –ІНПЗВО).  

Загальний обсяг на навчальний рік обов’язкової та вибіркової складової 

ІНПЗВО не повинна перевищувати 60 кредитів ЄКТС.  

Невиконання будь-якої з позицій ІНПЗВО є академічною заборгованістю. 

2.4.5. Зміна студентом з об’єктивних причин свого вибору після його затвердження 

можлива лише за письмовим дозволом завідувача кафедри, керівника структурного 

підрозділу (інституту, факультету). Не допускається зміна обраних дисциплін після початку 

навчального семестру, в якому вони викладаються.  

Заява студента на внесення змін, до вибіркової складової ІНПЗВО подається до 

початку навчального року за умови, що студент не розпочав опанування вибіркової 

навчальної дисципліни.  

Рішення про можливість задоволення заяви студента щодо внесення змін до ІНПЗВО 

приймається вченою радою структурного підрозділу . Внесені зміни не мають порушувати 

встановлені в Університеті вимоги щодо мінімальної чисельності студентів при формування 

груп на вивчення вибіркових дисциплін. Зміни, внесені до ІНПЗВО, затверджуються 

завідувачем кафедри, керівником структурного підрозділу (факультету, інституту), та 

погоджуються проректором з навчальної роботи Університету  

Примітка: при прийнятті рішення по заяві студента щодо зміни свого вибору 

навчальної дисципліни (блоку, пакету дисциплін) декан факультету/директор керується 

обмеженнями, вказаними в п.2.4.2., і враховує потенційні негативні наслідки такої зміни для 

забезпечення надання освітньої послуги за вибором інших студентів. 

2.4.5. Зміна студентом свого вибору після його затвердження можлива, якщо кафедри, 

дисципліни яких були обрані студентами, у виняткових випадках (з огляду на тенденції 

розвитку галузі та особливості освітніх програм) пропонують студентам заміну однієї або 

кількох навчальних дисциплін. Відповідне рішення про зміни приймається за умови 

отримання згоди всіх студентів, які обрали ці дисципліни.  

Примітка: Внесення змін не може мати наслідком формування груп і потоків, в яких 

порушуються встановлені в Університеті мінімальні вимоги до чисельності студентів. 

2.4.6. Якщо студент у встановлені терміни без поважних причин не скористався своїм 

правом вибору (навчальної дисципліни, спеціалізованого блоку(пакету)), то відповідні 

позиції його ІНПЗВО визначаються за пропозицією випускової кафедри з урахуванням 

вибору інших студентів, які навчаються за цією освітньою програмою і затверджуються 

розпорядженням завідувача кафедрою, керівника структурного підрозділу (інституту, 

факультету). Відмова студента виконувати сформований таким чином індивідуальний 

навчальний план є грубим порушенням, внаслідок чого студент відраховується з 

Університету за невиконання навчального плану. 

2.4.7. За результатами реалізації права студента на вільний вибір до його 

індивідуального навчального плану мають бути включені види навчального навантаження, 

сукупний (обов'язкової і вибіркової складової разом) обсяг яких (у кредитах ЄКТС) дозволяє 

зарахування виконання річного навчального плану (60 кредитів ЄКТС за денною формою 

навчання) і переведення на наступний курс або допуск до підсумкової атестації. Сформована 

в результаті реалізації права студентів на вільний вибір дисциплін диспропорція у розподілі 

кредитів між семестрами не повинна перевищувати 20%, крім випадків, передбачених 

пунктом 2.1.3.9.  

2.4.8. Сукупний обсяг обов'язкової і вибіркової складових індивідуального 

навчального плану студента, незалежно від шляхів реалізації права на вільний вибір 

дисциплін, повинен відповідати вказаному в освітній програмі, за якою навчається здобувач. 
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3. Прикінцеві положення 

3.1. Заяви студентів, електронні листи, генеровані в інформаційній системі файли з 

підсумками вільного вибору, розпорядження про формування груп зберігаються упродовж 

всього терміну навчання студента за відповідним рівнем. 

3.2. У випадку поновлення, переведення студента, допуску до занять після завершення 

академічної відпустки або зарахування для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі 

«молодшого бакалавра/спеціаліста» із скороченим терміном навчання, за письмовою заявою 

студента і згодою випускової кафедри/ гаранта освітньої програми можливе 

перезарахування вибіркових дисциплін за рахунок фактично вивчених дисциплін із циклу 

вільного вибору.  

3.3. Внесення суттєвих змін до порядку реалізації вільного вибору студентами 

навчальних дисциплін здійснюється лише за згодою органів студентського самоврядування 

Університету. У випадку, якщо запропоновані зміни звужують права студентів на вибір 

навчальних дисциплін, необхідне отримання згоди органів студентського самоврядування не 

менш як 2/3 структурних підрозділів Університету. 
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ДОДАТОК 1 

Порядок вільного вибору навчальних дисциплін для створення індивідуальної 

освітньої траєкторії 

 Кожен здобувач вищої освіти має право персонально обрати із 

загальноуніверситетського та фахового каталогів вибіркові дисципліни, а також додаткові 

освітні послуги (військова підготовка, іноземна мова, первинна медична допомога) та 

створити власну індивідуальну освітню траєкторію. 

 Вибіркові навчальні дисципліни – цедисципліни, які пропонуються закладом 

вищої освіти для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних вимог особи для 

власного особистісного та професійного розвитку, потреб суспільства та держави, 

ефективнішого використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних 

особливостей тощо. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від 

загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для кожного рівня освіти. Обрання 

вибіркових навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти із університетських Каталогів 

проводиться на засадах прозорості та студентоцентризму. 

 Університетський перелік вибіркових дисциплін представлений у вигляді каталогів: 

Каталог вибіркових навчальних дисциплін (загальноуніверситетській вибір) для усіх 

рівнів вищої освіти (далі – Каталог ЗУВ) 

Каталог вибіркових навчальних дисциплін (фаховий вибір) для першого 

(БАКАЛАВРСЬКОГО) рівня вищої освіти (далі – Каталог ФВб)  

Каталог вибіркових навчальних дисциплін (фаховий вибір) для другого 

(МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня вищої освіти (далі – Каталог ФВм)  

Каталог вибіркових навчальних дисциплін (фаховий вибір) для третього (Ph.D.) рівня 

вищої освіти (далі – Каталог ФВPh.D.) 

 Навчальні дисципліни в каталогах презентуються силабусами, в яких подається 

основна інформація про вибіркові дисципліни та викладачів, які пропонують їх для 

вивчення. 

 При виборі навчальних дисциплін для створення власної індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувачам вищої освіти слід враховувати рекомендовану кількість вибіркових 

навчальних дисциплін, орієнтуючись на таблицю (див.нижче). 

 До вибору навчальних дисциплін потрібно відноситись дуже відповідально, 

усвідомлюючи, що перелік цих дисциплін буде внесено у додаток до диплому з вказуванням 

отриманих залікових балів! 

  

Семестр, у якому 

пропонується 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Мінімальна кількість вибіркових навчальних дисциплін 

Рівень вищої освіти -

БАКАЛАВРСЬКИЙ 

Рівень вищої освіти - 

МАГІСТЕРСЬКИЙ 

Рівень вищої освіти - 

Ph.D. 

1-ий, осінній   1 навчальна 

дисципліна  

 з Каталогу ЗУВ; 

  

3 навчальні 

дисципліни   

з Каталогу ФВм 

  

2-ий, весняний   1 навчальна 1 навчальна 
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дисципліна 

з Каталогу ЗУВ; 

  

3 навчальні 

дисципліни 

з Каталогу ФВм 

дисципліна  

з каталогу ЗУВ; 

3-ий, осінній 1 навчальна 

дисципліна  

з Каталогу ЗУВ; 

  

2 навчальні 

дисципліни  з 

Каталогу ФВб 

  2 навчальні 

дисципліни з 

Каталогу ФВPhd 

  

4-ий, весняний 1 навчальна 

дисципліна з Каталогу 

ЗУВ; 

  

2 навчальні 

дисципліни з Каталогу 

ФВб 

  2 навчальні 

дисципліни з 

Каталогу ФВPhd 

  

  

5-ий, осінній 1 навчальна 

дисципліна з Каталогу 

ЗУВ; 

  

3 навчальні 

дисципліни з Каталогу 

ФВб 

    

6-ий, весняний 1 навчальна 

дисципліна з Каталогу 

ЗУВ; 

  

3 навчальні 

дисципліни з Каталогу 

ФВб 

    

7-ий, осінній Вибір здійснюється на 

випускаючій кафедрі 

    

8-ий, весняний Вибір здійснюється на 

випускаючій кафедрі 

    

  

Слід пам’ятати! Обрання дисциплін здійснюється на попередньому курсі навчання 

(до прикладу, здобувач 1-го курсу бакалавріату обирає навчальні дисципліни, які йому 

пропонується вивчати на наступному 2-му курсі). Здобувачі вищої освіти 3-го курсу 

бакалавріату процедуру вибору навчальних дисциплін для вивчення на наступному 4-му 

курсі проходять на випускаючих кафедрах. 

 Здобувач вищої освіти фіксує свій вибір в електронній заяві здобувача вищої освіти 

НАУ, яка знаходиться біля кожного каталогу звідки буде здійснюватись вибір навчальних 

дисциплін. 
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Мінімальна кількість здобувачів вищої освіти у збірній групі для вивчення вибіркових 

навчальних дисциплін: 

- із загальноуніверситетського каталогу складає не менше 20 осіб; 

- із фахового каталогу для першого (БАКАЛАВРСЬКОГО) рівня вищої освіти - не 

менше 12 осіб; 

- із фахового каталогу для другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня вищої освіти - не 

менше 10 осіб; 

- із фахового каталогу для третього (Ph.D.) рівня вищої освіти - не менше 5 осіб; 

Здійснюючи вибір навчальних дисциплін, здобувач вищої освіти обирає із переліку 

більшу кількість дисциплін ніж планується для вивчення, вказуючи при цьому їх 

пріоритетність. Кількість пріоритетних навчальних дисциплін повинна відповідати 

визначеній кількості навчальних дисциплін згідно даних представлених у таблиці вище. Інші 

вибіркові навчальні дисципліни вказуються у заяві на випадок, коли неможливо сформувати 

збірну групу на вивчення пріоритетної навчальної дисципліни через малу кількість поданих 

заяв. Тоді здобувач вищої освіти буде доєднаний до збірної групи, яка вивчатиме іншу 

навчальну дисципліну вказану у заяві. 

За бажанням здобувач вищої освіти має право обрати для вивчення навчальні 

дисципліни понад визначену кількість кредитів ЄКТС відповідного рівня вищої освіти. У 

такому випадку він набуває статусу вільного слухача та подає електронну заяву вільного 

слухача, в якій вказує бажані вибіркові навчальні дисципліни із зазначенням умови вивчення 

- «за додатковою угодою». 

Здобувач вищої освіти у якості вільного слухача може обрати для вивчення військову 

підготовку, іноземну мову, первинну медичну допомогу. Якщо запропоновані додаткові 

освітні послуги не зацікавили здобувача освіти, тоді він має право обрати із 

загальноуніверситетського та фахових каталогів не більше ніж по 2 навчальні дисципліни у 

кожному навчальному семестрі із зазначенням умови вивчення - «за додатковою угодою». 

Додаткова угода укладається між НАУ та вільним слухачем про надання платної 

освітньої послуги. 
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 ‘’ДОДАТОК 2 

Інструкція заповнення електронної заяви здобувача вищої освіти НАУ на 

вільний вибір навчальних дисциплін 

  

1) Здобувач вищої освіти власноруч вписує своє прізвище, ім`я та по батькові 

(повністю) 

 2) Здобувач вищої освіти власноруч вказує свій індивідуальний номер, який 

присвоєний йому в ЄДЕБО та вказаний в індивідуальному плані навчання студента 

 3) Здобувач вищої освіти власноруч вказує шифр групи, в якій навчається на даний 

момент 

 4) Здобувач вищої освіти обирає із списку освітню програму, на якій навчається 

 5) Здобувач вищої освіти обирає із списку спеціальність, в межах якої діє освітня 

програма 

 6) Здобувач вищої освіти обирає із списку освітній рівень, на якому навчається 

 7) Здобувач вищої освіти обирає із списку найменування каталогу, з якого будуть 

обиратись навчальні дисципліни 

 8) Здобувач вищої освіти обирає із переліку (каталогу) найменування навчальних 

дисциплін, на якій зупинив свій вибір 

 9) Здобувач вищої освіти обирає пріоритет (із перелік 1, 2), який буде враховано у 

випадку, якщо на кінець вибіркової кампанії на вивчення дисципліни за першим пріоритетом 

буде подано менше 25 електронних заяв із загальноуніверситетського вибору та менше 12 

електронних заяв із фахового вибору. Тоді вступатиме в силу другий пріоритет і здобувач 

вищої освіти буде внесений до списку групи на вивчення відповідної навчальної дисципліни. 

 10) Визначені основні умови вибору та вивчення навчальних дисциплін 

 11) Здобувач вищої освіти вказує свій корпоративний  Email 

 12) Здобувач вищої освіти вписує приватний номер телефону, за яким з ним можна 

зв’язатись в разі необхідності 

 13) Здобувач вищої освіти ставить «позначку», що свідчить про надання ним згоди на 

перелічені умови вибору та навчання обраних ним дисциплін. 

 14) Консультацію щодо вільного вибору навчальних дисциплін можна отримати на 

випусковій кафедрі та на кафедрі, яка пропонує навчальну дисципліну, або в деканаті, де 

навчається здобувач вищої освіти 

 15) Динамічна позиція (команда), за допомогою якої здобувач вищої освіти пересилає 

свою електронну заяву на корпоративну пошту навчально-методичного відділу НАУ 
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ДОДАТОК 3 

Порядок вільного вибору навчальних дисциплін 

(освітня послуга за додатковою угодою)   

 

Відповідно до Законів України «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про 

вищу освіту», Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою 

підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 

лютого 2012 року № 48 (зі змінами), Інструкції про організацію військової підготовки 

громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженої наказом 

Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 

року № 719/1289, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за № 

1678/28123 (зі змінами), статутів Збройних Сил України, наказів і директив Міністерства 

оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, здобувачам вищої освіти 

НАУ з денною формою навчання, які є громадянами України, придатні до військової 

служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями, пропонується 

проходження військової підготовки на добровільних засадах. 
 Процеси міжкультурної інтеграції на національному та міжнародному рівнях 

зумовлюють модернізацію іншомовної освіти в Україні. Іноземні мови, безумовно, є засобом 

пізнання світу, залучення людини до цінностей, створених іншими народами. Стратегічною 

метою сучасного навчання іноземних мов в НАУ є формування здатності здобувачів вищої 

освіти бути ефективними учасниками міжкультурної комунікації та долати виклики 

глобалізаційних процесів сучасного світу, бути конкурентоспроможними на світових ринках 

праці. 

Університет пропонує поглиблене вивчення іноземних мов за додатковою угодою, 

що окрім досягнення основної стратегічної мети створює умови для підготовки 

здобувачів вищої освіти до продовження навчання на наступних рівнях вищої освіти та 

отримання додаткової (паралельної, другої вищої) освіти у престижних університетах 

світу. 
 Здобувачам вищої освіти до вибору однієї навчальної дисципліни, як освітньої 

послуги за додатковою угодою пропонуються «Військова підготовка» або «Іноземна мова». 

Презентуються дисципліни  силабусами. 

 Ті здобувачі вищої освіти, які мають бажання обрати одну із пропозицій (освітню 

послугу за додатковою угодою) заповнюють електронну заяву вільного слухача та 

відправляють її на корпоративну електронну пошту навчально-методичного відділу НАУ. 
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ДОДАТОК 4 

 

 

 

 

 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«___________________________________________» 
(назва навчальної дисципліни) 

Освітньо-професійна програма:________________ 

___________________________________________ 

(найменування ОП) 

Спеціальність:________________________________ 
(шифр й найменування) 

 

Рівень вищої освіти 
(перший (бакалаврський), другий 

(магістерський), третій (освітньо-

науковий) 

 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента ОП 

Семестр (осінній/весняний)  

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 

 

Мова викладання 

(українська, англійська) 

 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Види занять:  

Методи навчання:  

Форми навчання:  

Пререквізити  

Пореквізити  

Інформаційне забезпечення Начальна та наукова література: 

 

 

 

Місце 

для емблеми 

факультету/інституту 

(Ф 21.01 - 01) 
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Фото 

 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 
 

Робоча програма (посилання на репозитарій): 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

 

Кафедра  

Факультет  

Викладач(і) ПІБ викладача 

Посада:  

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.:   

E-mail: 

Робоче місце:  

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

 

Лінк на дисципліну 
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ДОДАТОК 5 

 

 

 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«___________________________________________» 
(назва навчальної дисципліни) 

 

 

Рівень вищої освіти 
(перший (бакалаврський), другий 

(магістерський), третій (освітньо-

науковий) 

 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр (осінній/весняний)  

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 

 

Мова викладання 

(українська, англійська) 

 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Види занять:  

Методи навчання:  

Форми навчання:  

Пререквізити  

Пореквізити  

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Начальна та наукова література: 

 

Робоча програма (посилання на репозитарій): 

Локація та матеріально-  

 

 

 

Місце 

для емблеми 

факультету/інституту 

(Ф 21.01 - 02) 
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Фото 

 

технічне забезпечення 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

 

Кафедра  

Факультет  

Викладач(і) ПІБ викладача 

Посада:  

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.:   

E-mail: 

Робоче місце:  

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

 

Лінк на дисципліну 
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ДОДАТОК 6 

 

 

 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«___________________________________________» 
(назва навчальної дисципліни) 

 

Спеціальність: _____ «_________________________» 
(шифр й найменування спеціальності) 

 

Рівень вищої освіти 
(перший (бакалаврський), другий 

(магістерський), третій (освітньо-

науковий) 

 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового 

переліку 

Семестр (осінній/весняний)  

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 

 

Мова викладання 

(українська, англійська) 

 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Види занять:  

Методи навчання:  

Форми навчання:  

Пререквізити  

Пореквізити  

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Начальна та наукова література: 

 

Робоча програма (посилання на репозитарій): 

Локація та матеріально-  

 

 

 

Місце 

для емблеми 

факультету/інституту 

(Ф 21.01 - 03) 
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Фото 

 

технічне забезпечення 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

 

Кафедра  

Факультет  

Викладач(і) ПІБ викладача 

Посада:  

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.:   

E-mail: 

Робоче місце:  

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

 

Лінк на дисципліну 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження ДОДАТКУ 5 

до наказу №____/од 

від «___»_______2020 р. 
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ДОДАТОК 7 

Порядок вільного вибору тематики курсового проєктування зі сталого розвитку 

  

Загострення світової кризи через виникнення глобальних проблем (екологічної, 

продовольчої, демографічної, енергетичної й сировинної), які зачіпають інтереси усіх держав 

і кожної людини, створюють загрозу розвитку й існуванню людства і потребують зусиль усіх 

країн світу для їх вирішення. 

 У 1987 році на 42-ій сесії ООН міжнародною спільнотою було обрано нову стратегію 

розвитку суспільства – сталий розвиток, основними складниками якого визначено економіку, 

екологію та соціальну складову. А в 1992 році на черговій конференції ООН в Ріо-де-

Жанейро проголошено нову концепцію сталого розвитку, в якій визначено поняття «сталий 

розвиток» як такий, що «забезпечує потреби сучасного покоління і не ставить під загрозу 

здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби, в т.ч. у безпечному і 

здоровому довкіллі». 

 У березні 2005 року у Вільнюсі (Литва) була прийнята Стратегія освіти для сталого 

розвитку ЄЕК ООН та Вільнюські рамки її виконання, де зазначається, що «Освіта для 

сталого розвитку розвиває та укріплює потенціал окремих осіб, груп, співтовариств, 

організацій та країн, який дозволяє мати власні думки і робити вибір для сталого 

розвитку. Вона може сприяти зміні поглядів людей, даючи їм можливість робити наш 

світ безпечнішим, здоровішим і процвітаючим, тим самим підвищуючи якість 

життя…». 
 Започаткована ООН ініціатива «Освіта сталого розвитку» (ОСР), активно 

підтримується Національним авіаційним університетом, для якого актуальним є питання 

формування знань з реалізації сталого розвитку суспільства у майбутніх фахівців, 

випускників НАУ. 

 Здобувачам вищої освіти 1-го курсу наприкінці 2-го (весняного) семестру 

пропонується обрати з каталогу проблематику курсового проєктування зі сталого розвитку. 

Виконання курсового проекту триватиме три семестри (3, 4, 5), завершення якого буде 

проводитись у кінці 5-го семестру у форматі публічного захисту перед комісією провідних 

викладачів НАУ із залученням експертів зі сталого розвитку та стейкхолдерів. 

 Зафіксувати обрану проблему здобувач вищої освіти має через електронну заяву 

здобувача вищої освіти НАУ, яку відправляє на корпоративну пошту навчально-методичного 

відділу НАУ. 
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ДОДАТОК 8 

Зразок Службової записки щодо переліку навчальних дисциплін вільного вибору 

 

Проректору з навчальної роботи 

____________________________________ 

Декана факультету/Директора інституту _____________________________________  

  (повна назва) 

____________________________________ 

____________________________________ 

 (вчене звання, прізвище,ініціали) 

 

Службова записка 

Прошу затвердити наступний перелік навчальних дисциплін вільного вибору 

обраних студентами факультету/інституту   на 20 __ - 20 ___ н.р 

 

№ 

п/п 

Назва 

дисципліни 

Шифр 

групи 

Кількість 

студентів 

Кількість 

академічних 

груп 

Семестр 
Кафедра 

(шифр) 

Спеціальність (ОПП)______________________________________________ 

                                                                                              (шифр, назва) 

       

       

Спеціальність (ОПП)_______________________________________________ 

                                                                                              (шифр, назва) 

       

       

Спеціальність (ОПП)_______________________________________________ 

                                                                                              (шифр, назва) 

       

       

 

Декан факультету/ 

Директор інституту _____________________________________________________________ 

      (підпис)   (Прізвище, ім’я, по батькові ) 

 

Дата
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(Ф 03.02-01) 

   АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА    

№ 

прим

. 

Куди  

передано 

(підрозділ) 

Дата  

видачі 
П.І.Б.отримувача 

Підпис  

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

 

 

(Ф 03.02-02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 

№ пор. Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис 

ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайомле

ння 

Примітки 
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(Ф 03.02  03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 

зміни 

№ листа/сторінки (пункт) Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесення 

зміни 

Дата 

введення 

зміни зміненого заміненого нового 
анульов

аного 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

(Ф 03.02  04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 

 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

     

     

     

     

     

 


