




Додаток  

Рекомендації до формування (оновлення) переліку, обрання навчальних 

дисциплін здобувачами вищої освіти та строки виконання заходів 

 

1. Матеріали стосовно методичного та кадрового забезпечення навчальних 

дисциплін, які планується включити в перелік вибіркових, надаються до деканатів 

(дирекцій навчально-наукових інститутів) завідувачами кафедр у друкованому 

та/або електронному вигляді.  

У разі подання в електронному вигляді матеріали надсилаються із власних 

акаунтів корпоративного поштового сервісу університету *@nmu.one на електронну 

адресу відповідальної особи факультету (навчально-наукового інституту) за 

координацію та контроль процедури обрання навчальних дисциплін здобувачами 

вищої освіти. Список відповідальних осіб представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Список відповідальних осіб факультетів (навчально-наукових 

інститутів) за координацію та контроль процедури обрання навчальних дисциплін 

здобувачами вищої освіти 

№ 

з/п 

Факультет (навчально-

науковий інститут) 
ПІБ Електронна адреса 

1. Електротехнічний 

факультет 

Бородай Валерій 

Анатолійович 

borodai.v.a@nmu.one 

2. Факультет природничих 

наук і технологій 

Дмитрук Олена 

Олександрівна 

dmytruk.o.o@nmu.one 

3. Фінансово-економічний 

факультет 

Шинкаренко 

Наталія 

Валентинівна 

shynkarenko.n.v@nmu.one 

4. Факультет 

інформаційних 

технологій 

Шедловський Ігор 

Анатолійович 

shedlovskii.i.a@nmu.one 

5. Факультет менеджменту Романюк Наталія 

Миколаївна 

romaniuk.n.m@nmu.one 

6. Факультет архітектури, 

будівництва та 

землеустрою 

Халимендик 

Олексій 

Володимирович 

khalymendyk.o.v@nmu.one 

7. НН Інститут 

природокористування 

Руських  

Владислав 

Васильович  

ruskykh.v.v@nmu.one 

8. Механіко-

машинобудівний 

факультет 

Лагошна Олена 

Олександрівна 

lagoshna.o.o@nmu.one 

9. НН Інститут 

гуманітарних і 

соціальних наук 

Шевченко Марія 

Володимирівна 

shevchenko.M.V@nmu.one  

10. НН Інститут державного 

управління 

Кравцова Тетяна 

Василівна 

kravtsova.t.v@nmu.one  
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Якщо дисципліна в минулому навчальному році вже була включена до переліку 

вибіркових, а методичне та кадрове забезпечення не зазнало істотних змін, то 

матеріали повторно до деканатів (дирекцій навчально-наукових інститутів) не 

надаються, достатньо проінформувати відповідальних осіб факультетів (навчально-

наукових інститутів) про доцільність її включення до переліку вибіркових і на 

2023/2024 навчальний рік. У цьому випадку в робочій програмі навчальної 

дисципліни вказується відповідна позначка про пролонгацію програми на 2023/2024 

навчальний рік з актуалізацією документа на вебсайті університету на відповідній 

сторінці кафедри. 

2. Для здобувачів ступеня бакалавра доцільним є викладання дисциплін, які 

спрямовані на розвиток Soft Skills, протягом осіннього семестру з аудиторним 

навантаженням для денної форми 3 години на тиждень за кожною дисципліною, для 

заочної форми – 10 годин за кожною дисципліною (крім спеціальності 081 Право, де 

аудиторне навантаження має забезпечуватися в обсязі не менше ніж 1/6 годин з 

навчальних дисциплін від запланованих кредитів ЄКТС). 

3. Для вибіркових фахових дисциплін аудиторне навантаження за навчальними 

заняттями визначає кафедра та робоча група з розгляду пропозицій викладачів 

кафедр щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін. При цьому необхідно 

враховувати, що середнє  аудиторне навантаження здобувача вищої освіти денної та 

заочної форм навчання має відповідати вимогам наказів ректора від 23.12.2021 

№414 а.-г. «Про підготовку до 2022/2023 навчального року», від 21.01.2021 № 1 

«Про підготовку до 2021/2022 навчального року», від 14.05.2020 № 122 а.-г. «Про 

підготовку до 2020/2021 навчального року», від 11.06.2020 № 146 а.-г. «Про 

підготовку навчальних планів». 

За заочною формою здобуття вищої за спеціальністю 081 Право аудиторне 

навантаження має забезпечуватися в обсязі не менше ніж 1/6 годин з навчальних 

дисциплін від запланованих кредитів ЄКТС. 

4. Заходи з формування (оновлення) переліку вибіркових навчальних 

дисциплін, строки виконання та процедура обрання здобувачами вищої освіти 

навчальних дисциплін наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 – Заходи з формування (оновлення) переліку вибіркових 

навчальних дисциплін та процедура їх обрання здобувачами вищої освіти  

№ 

з/п 
Заходи Відповідальні 

Строки 

виконання 

1. Створення (оновлення складу у разі 

необхідності) робочої групи з розгляду 

пропозицій викладачів кафедр щодо 

переліку вибіркових навчальних 

дисциплін 

Декани факультетів 

(директори навчально-

наукових інститутів)  

до 12 грудня 

2022 року 
2. Надання на розгляд робочої групи 

пропозицій викладачів кафедр щодо 

включення навчальних дисциплін до 

переліку вибіркових дисциплін  

Завідувачі кафедр, 

викладачі 



№ 

з/п 
Заходи Відповідальні 

Строки 

виконання 

3. Формування (оновлення) переліку 

вибіркових навчальних дисциплін 

Робоча група 

 

4. Затвердження переліку вибіркових 

навчальних дисциплін за першим 

(бакалаврським) та другим 

(магістерським) рівнями 

Вчена рада факультету 

(навчально-наукового 

інституту) 

5. Оприлюднення переліку вибіркових 

навчальних дисциплін кожного 

факультету (навчально-наукового 

інституту) на вебсайті університету на 

сторінці факультету (навчально-

наукового інституту) 

Робоча група,  

ІКК  

6. Інформування здобувачів вищої освіти 

щодо запропонованого переліку 

вибіркових навчальних дисциплін 

Деканати (дирекції 

навчально-наукових 

інститутів), кафедри  

до 31 грудня 

2022 року 

7. Обрання кожним здобувачем вищої 

освіти бажаних дисциплін із переліку з 

огляду на кількість кредитів ЄКТС 

відповідно до освітньої програми 

Здобувачі вищої 

освіти, деканати 

(дирекції навчально-

наукових інститутів) 

8. Визначення переліку вибіркових фахових 

навчальних дисциплін та дисциплін, які 

спрямовані на розвиток Soft Skills, для 

викладання 

Деканати (дирекції 

навчально-наукових 

інститутів), 

навчально-

методичний відділ 

9. Інформування здобувачів вищої освіти 

щодо переліку вибіркових дисциплін для 

викладання 

Деканати (дирекції 

навчально-наукових 

інститутів) 

10. Формування списків здобувачів вищої 

освіти для вивчення обраних фахових 

дисциплін та дисциплін, які спрямовані 

на розвиток Soft Skills 

Деканати, навчально-

методичний відділ 

 

до 06 лютого 

2023 року 

11. Додаткове обрання здобувачами вищої 

освіти дисциплін із переліку для 

викладання, якщо їхній попередній вибір 

не реалізується через невідповідність 

мінімально встановленій чисельності 

здобувачів у групі 

Деканати (дирекції 

навчально-наукових 

інститутів), 

навчально-

методичний відділ 

12. Формування остаточних списків 

здобувачів вищої освіти для вивчення 

вибіркових навчальних дисциплін 

Деканати (дирекції 

навчально-наукових 

інститутів), 

навчально-

методичний відділ 

13. Внесення назв та параметрів (кількість 

кредитів ЄКТС, аудиторні години за 

видами навчальних занять, форма 

підсумкового контролю) вибіркових 

навчальних дисциплін, що спрямовані на 

розвиток Soft Skills, та фахових 

навчальних дисциплін до навчальних 

Деканати (дирекції 

навчально-наукових 

інститутів), випускові 

кафедри, навчально-

методичний відділ 

до 13 лютого 

2023 року 



№ 

з/п 
Заходи Відповідальні 

Строки 

виконання 

планів на поточний навчальний рік 

14. Формування та затвердження 

індивідуальних навчальних планів 

відповідно до вибіркової частини 

освітньої програми 

Деканати (дирекції 

навчально-наукових 

інститутів), декани 

факультетів 

(директори 

навчально-наукових 

інститутів) 

15. Формування груп та потоків здобувачів 

вищої освіти для вивчення вибіркових 

навчальних дисциплін, які спрямовані на 

розвиток Soft Skills, та вибіркових 

фахових навчальних дисциплін 

Деканати (дирекції 

навчально-наукових 

інститутів), 

навчально-

методичний відділ 

16. Складання та надання нарядів кафедрам 

на виконання навчального навантаження 

за вибірковими дисциплінами, які 

спрямовані на розвиток Soft Skills, та 

фаховими вибірковими дисциплінами 

Деканати (дирекції 

навчально-наукових 

інститутів), 

навчально-

методичний відділ 
до 27 лютого 

2023 року 
17. Складання та надання нарядів 

диспетчерській службі на складання 

розкладу занять за вибірковими 

дисциплінами, які спрямовані на розвиток 

Soft Skills, та фаховими вибірковими 

дисциплінами 

Деканати (дирекції 

навчально-наукових 

інститутів), навчально-

методичний відділ 

 


