


I. Загальні положення

1.1. "Порядок та умови обрання вибіркових навчальних дисциплін
здобувачами вищої освіти, що навчаються на економіко-правовому факультеті
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова" (далі – Порядок)
розроблено з метою формалізації процедур доведення до відома здобувачів
вищої освіти переліку навчальних дисциплін вільного вибору та здійснення
ними вибору навчальних дисциплін зі сформованого переліку.

1.2. Порядок унормовує процедуру доведення до відома здобувачів вищої
освіти, що навчаються на економіко-правовому факультеті за освітніми
програмами спеціальностей 051 "Економіка»", 071 "Облік і оподаткування", 072
"Фінанси, банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент", 081"Право",
переліку навчальних дисциплін із циклу вільного вибору для здобуття першого
(бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) рівнів
вищої освіти, та здійснення ними вибору вказаних навчальних дисциплін.

1.3. Порядок розроблено з урахуванням "Положення про порядок реалізації
здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін в
Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова", затвердженого
рішенням Вченої ради Одеського національного університету імені І.І.
Мечникова від 17 грудня 2019 року, протокол № 4 (далі – Положення).

II. Обрання здобувачами вищої освіти вибіркових
навчальних дисциплін

2.1. Вибір навчальних дисциплін здобувач вищої освіти здійснює в процесі
формування індивідуального навчального плану (далі – ІНП) у межах,
передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним
планом, з дотриманням послідовності їхнього вивчення відповідно до
структурно-логічної схеми підготовки фахівця.

2.2. Реалізація права на вільний вибір навчальних дисциплін здійснюється
шляхом вибору здобувачем вищої освіти певної кількості дисциплін з переліку
дисциплін, які пропонуються на семестр, або у інший спосіб, визначений п. 2.1.
«Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний
вибір навчальних дисциплін в Одеському національному університеті імені І. І.
Мечникова» (затверджено рішенням Вченої ради Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова (протокол № 4 від 17 грудня 2019 р.)).

2.3. Деканат факультету, куратори організовують ознайомлення здобувачів
вищої освіти з порядком, термінами, особливостями формування груп для
вивчення навчальних дисциплін вільного вибору.

2.4. Кафедри можуть проводити для здобувачів вищої освіти презентації
або оглядові лекції з дисциплін вільного вибору.

2.5. Запис на вивчення дисциплін вільного вибору здійснюється на підставі
письмової заяви здобувача (Додаток 1). Якщо вивчення дисциплін вільного
вибору розпочинається в першому або другому семестрі першого навчального
року, то запис здійснюється до 15 вересня цього навчального року. В інших



випадках запис на вивчення вибіркових дисциплін здобувач здійснює до 15
березня навчального року, що передує навчальному року, в якому
розпочинається вивчення вибіркових дисциплін.

Здобувачі вищої освіти заочної форми навчання такий запис здійснюють
під час установчої або заліково-екзаменаційної сесії.

2.6. Здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня здійснюють в
деканаті факультету запис на вивчення навчальних дисциплін вільного вибору
після зарахування до Університету.

2.7. Здобувачі вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня здійснюють
запис протягом двох місяців після зарахування, про що роблять відповідні
записи в індивідуальному плані роботи.

2.8. Обрані здобувачем навчальні дисципліни, як невід'ємний складник
ІНП, затверджує декан економіко-правового факультету. Невиконання будь-якої
з позицій ІНП є академічною заборгованістю. Зміна здобувачем свого вибору
після його затвердження можлива лише за письмової згоди декана
економіко-правового факультету. Внесення до ІНП додаткових навчальних
дисциплін без погодження з деканом не має правових наслідків.

2.9. Якщо здобувач протягом 15 днів після початку нового навчального
семестру без поважних причин не здійснив вибір навчальної дисципліни
вільного вибору, відповідні позиції ІНП здобувача вищої освіти формуються за
пропозиціями випускових кафедр чи робочих груп і затверджуються
розпорядженням декана економіко-правового факультету. Відмова здобувача
вищої освіти виконувати сформований таким чином ІНП є грубим порушенням
навчальної дисципліни і підставою для відрахування з Університету за
невиконання навчального плану.

2.10. Здобувач вищої освіти, який з поважної причини, підтвердженої
документально, був відсутній протягом зазначеного у п. 2.7 терміну та не
здійснив вибір навчальної дисципліни (дисциплін), має право зробити такий
вибір протягом першого тижня після того, як він з'явився на навчання.

2.11. Здобувачеві вищої освіти може бути відмовлено у реалізації його
вибору та запропоновано здійснити повторний вибір у таких випадках:

2.11.1. Якщо кількість здобувачів вищої освіти, які вибрали навчальну
дисципліну, перевищує максимальну чисельність студентів у групі, встановлену
в Університеті. У цьому випадку перевага в першу чергу надається здобувачам
вищої освіти, які раніше зареєстрували свій вибір.
2.11.2. Якщо кількість здобувачів вищої освіти, які вибрали дисципліну, є
меншою за встановлений в Університеті мінімум. У даному разі здобувачеві
надається можливість здійснити повторний вибір із переліку тих дисциплін, для
вивчення яких вже сформовані мобільні групи (лекційні потоки), що
відповідають встановленим вище вимогам.

2.12. Якщо для вивчення окремих вибіркових дисциплін не сформувалася
мінімальна кількість здобувачів вищої освіти, деканат доводить до відома
здобувачів перелік дисциплін, які вважаються не обраними. Після цього
здобувач протягом тижня повинен обрати іншу вибіркову дисципліну з



переліку, для вивчення якої сформувалась (сформується) кількісно достатня
група здобувачів вищої освіти.

III. Прикінцеві положення

3.1. Заява здобувача вищої освіти щодо вибіркових дисциплін, включених
після погодження у встановленому порядку до індивідуальних планів,
зберігається в його особовій справі протягом усього терміну навчання.

3.2. Всі інші питання, пов'язані з обранням здобувачами вищої освіти, що
навчаються на економіко-правовому факультеті, вибіркових навчальних
дисциплін і не врегульовані даним Порядком, вирішуються відповідно до
Положення, вказаного у п. 1.3 даного Порядку.

Порядок затверджено на засіданні Вченої Ради економіко-правового
факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 28
серпня 2020 р. (протокол №1).

Вчений секретар                             Л. О. Масіна



Додаток 1

(до "Порядку та умов обрання вибіркових навчальних дисциплін здобувачами вищої
освіти, що навчаються на економіко-правовому факультеті ОНУ імені І. І. Мечникова")

В. о. декана економіко-правового
факультету ОНУ імені І. І. Мечникова
проф. Л.М. Токарчук

Студента (ки)____  курсу
денної (заочної) форми навчання
першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти

спеціальності 051 Економіка / 071 Облік і
оподаткування / 072 Фінанси, банківська
справа та страхування / 073 Менеджмент /
081 Право
П. І. Б. __________________________________

Заява

Прошу зарахувати мене в групу по вивченню наступних дисциплін
вільного вибору в 2021-2022 навчальному році:

1 семестр:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2 семестр:

1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________

______________________________________________________________

Дата Підпис


