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Положення
про порядок і умови обрання
освітніх компонент /навчальних дисциплін за вибором
здобувачами вищої освіти
у Херсонському державному університеті
1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок і умови обрання освітніх компонент/
навчальних дисциплін за вибором здобувачами вищої освіти у Херсонському
державному університеті (далі – Положення) ґрунтується на засадах
студентоцентрованого підходу, визначає процедуру реалізації права вибору і
можливостей формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої
освіти (далі – здобувачі) відповідно до пункту 15 частини першої статті 62 Закону
України «Про вищу освіту» № 1556-VІІ від 01.07.2014.
1.2. Вибіркова компонента освітньої програми – це самодостатня і
формально структурована частина освітньої програми, що вводиться закладом
вищої освіти для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних запитів
здобувачів вищої освіти відповідно до потреб суспільства, вимог ринку праці,
регіональних запитів тощо Вибіркові компоненти надають можливість поглибленої
підготовки за освітніми програмами та спеціальностями, визначають характер
майбутньої діяльності на основі індивідуальної траєкторії освітньої та наукової
діяльності здобувача вищої освіти; сприяють академічній мобільності та його
особистим інтересам.
1.3. Обрання вибіркових компонент здобувачем вищої освіти здійснюється у
межах, передбачених відповідною освітньою програмою, навчальним планом, в
обсязі, що становить не менш як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС,
передбачених для даного рівня вищої освіти.
1.4. Здобувач вищої освіти може реалізувати свій вибір шляхом:
- вибору професійно-орієнтованих освітніх компонент / навчальних
дисциплін з переліку основної освітньої програми;
- вибору дисциплін із урахуванням власних освітніх потреб та інтересів
майбутньої діяльності із освітніх компонент/ навчальних дисциплін іншої освітньої
програми відповідного рівня вищої освіти або переліку курсів, запропонованих
науково-педагогічними працівниками (далі – НПП) Університету, інших закладів
вищої освіти (у тому числі закордонних), представниками закладів-партнерів;
- вибору сертифікатної програми обсягом не менше 3 кредитів Європейської
кредитно-трансферної системи (далі – ЄКТС).
1.5. Обрані вибіркові компоненти відображаються в індивідуальному
навчальному плані здобувача вищої освіти.
1.6. До вибіркової частини можуть бути зараховані освітні
компоненти/навчальні дисципліни, які здобувач вищої освіти опанував як учасник

програми академічної мобільності, в межах гостьових курсів, сертифікатних
програм, під час отримання освіти в умовах неформальної або інформальної освіти
тощо за умови визнання результатів навчання відповідно до порядку, визначеного
у розділі 3 цього Положення.
2. Порядок формування та процедура обрання вибіркової складової
освітньої програми
2.1. Обсяг однієї вибіркової освітньої компоненти/навчальної дисципліни
становить не менше 3 кредитів Європейської кредитно-трансферної системи (далі –
ЄКТС).
2.2. Обсяг освітніх компонент/навчальних дисциплін за вибором для
здобувачів вищої освіти становить:
2.2.1. для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – не менше 60
кредитів за весь період навчання (при загальному обсязі кредитів ЄКТС – 240); не
менше 45 кредитів за весь період навчання (при загальному обсязі кредитів - 180);
2.2.2. для другого (магістерського) рівня вищої освіти – не менше 22,5
кредитів за освітньо-професійною програмою (загальний обсяг кредитів ЄКТС –
90); не менше 30 кредитів за освітньо-науковою програмою (загальний обсяг
кредитів ЄКТС – 120).
2.2.3. для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – не менше 7,5
кредитів (загальний обсяг кредитів ЄКТС – 30).
2.3. Кількість та обсяг вибіркових освітніх компонент, їх розподіл за
навчальними роками і семестрами зазначається у навчальному плані, робочому
навчальному плані.
2.4. Викладання вибіркової освітньої компоненти можуть здійснювати усі
науково-педагогічні працівники як Університету, так і інших закладів вищої освіти,
закладів-партнерів за умови наявності відповідного навчально-методичного та
інформаційного забезпечення, що є свідченням спроможності задовольнити
потреби здобувачів вищої освіти для створення індивідуальної освітньої траєкторії
навчання.
2.5. Гарант освітньої програми (за першим (бакалаврським), другим
(магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти) організовує
формування переліку вибіркових освітніх компонент / навчальних дисциплін у
циклі професійної підготовки; навчально-методичний відділ - формування переліку
вибіркових компонент циклу загальної підготовки за першим (бакалаврським),
другим (магістерським) рівнями вищої освіти; відділ аспірантури та докторантури
– формування переліку вибіркових дисциплін за третім (освітньо-науковим) рівнем
вищої освіти.
2.6.
Розробка
та
оновлення
переліку
вибіркових
освітніх
компонент/навчальних дисциплін, їх обрання здобувачами вищої освіти
здійснюється у терміни, визначені наказом ректора Університету, за таким
порядком:
2.6.1. Проректор з інноваційної, міжнародної, інвестиційної діяльності та
науково-педагогічної роботи забезпечує оприлюднення на офіційному сайті
Університету строків подавання презентаційних матеріалів вибіркових освітніх
компонент циклу загальної і професійної підготовки та строків здійснення вибору
здобувачами вищої освіти.
2.6.2.
Керівник
відділу
забезпечення
академічно-інформаційнокомунікаційної інфраструктури (ЗАІКІ) забезпечує технічні можливості і супровід

розміщення презентаційних матеріалів вибіркових освітніх компонент на
вебплатформі
ksuonline.kspu.edu
науково-педагогічними
працівниками
Університету, інших закладів вищої освіти (у тому числі закордонних),
представниками закладів-партнерів. Представники з інших закладів вищої освіти,
закладів-партнерів мають також додати CV і лінку на власну вебсторінку на
офіційному сайті закладу, де вони працюють, у разі, якщо бажають надати
презентацію власного курсу для участі у конкурсному відборі серед здобувачів
вищої освіти Університету.
2.6.3. Керівник відділу ЗАІКІ забезпечує технічну можливість для здійснення
експертизи презентаційних матеріалів вибіркових освітніх компонент
рецензентами з академічної спільноти, роботодавцями, випускниками,
стейкхолдерами. За результатами рецензування складається рейтинг дисциплін за
експертними оцінками. Середнє арифметичне балів за оцінками рецензентів є
рейтинговим балом освітньої компоненти від експертів.
2.6.4. Здобувачі вищої освіти здійснюють вибір на вебплатформі
ksuonline.kspu.edu вибіркових освітніх компонент шляхом голосування. Технічний
супровід процедури голосування здобувачів вищої освіти забезпечується відділом
ЗАІКІ.
2.6.5. Керівник відділу ЗАІКІ організовує оприлюднення на вебплатформі
ksuonline.kspu.edu результатів експертизи вибіркових освітніх компонент,
оприлюднення результатів голосування здобувачами вищої освіти.
2.6.6. На кожен навчальний рік мінімальна кількість здобувачів вищої освіти
у навчальній групі з вивчення вибіркових освітніх компонент циклу загальної
підготовки встановлюється наказом ректора.
2.6.7. На засіданні вченої ради Університету, з урахуванням вибору
здобувачів вищої освіти та експертних оцінок, затверджується перелік дисциплін
вільного вибору циклу загальної і професійної підготовки на наступний
навчальний рік (навчальний семестр) для всіх освітніх програм усіх рівнів
підготовки і форм навчання. Даний перелік вводиться в дію наказом ректора.
2.6.8. Здобувачі вищої освіти, які не голосували або обрали дисципліни, що
не отримали мінімально достатнього кількості голосів, повторно обирають з
переліку дисциплін, затвердженого на засіданні вченої ради Університету.
Здобувачі вищої освіти, що не взяли участь у процедурі повторного голосуванні,
долучаються навчально-методичним відділом до сформованих навчальних груп з
вивчення вибіркових освітніх компонент з циклу загальної підготовки і гарантом
освітньої програми – до навчальних груп з вивчення вибіркових освітніх
компонент з циклу професійної підготовки.
2.6.9. Зміна складу навчальних груп з вивчення вибіркових освітніх
компонент циклу загальної підготовки можлива лише за дозволом ректора. У разі
поновлення або переведення здобувачі вищої освіти, що не мали змоги прийняти
участь у процедурі вибору на вебплатформі ksuonline.kspu.edu, за письмовою
заявою за погодженням з гарантом долучаються до сформованих навчальних груп з
вивчення вибіркових освітніх компонент з циклу професійної підготовки і до
навчальних груп з вивчення вибіркових освітніх компонент з циклу загальної
підготовки.
2.7. Адміністрування процесів вибору, опрацювання електронних заяв
здобувачів вищої освіти та формування навчальних груп з вивчення вибіркових
освітніх компонент / навчальних дисциплін забезпечують:

