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1.4. Вибору підлягають як окремі дисципліни навчального плану, так і 

блоки дисциплін (спеціалізацій). 

 

2. Формування переліку дисциплін за вибором в електронній системі 

Moodle ЗНУ  

 

2.1. До переліку дисциплін за вибором, включаються курси, які: 

2.1.1. Розміщені в системі Moodle ЗНУ з дотриманням вимог, зазначених 

у додатку № 1 до наказу ректора ЗНУ від 05.05.2014 № 228 «Про впровадження 

системи електронного забезпечення навчання ЗНУ». 

2.1.1. Пройшли обговорення на кафедрі і були рекомендовані науково-

методичною та Вченою радою факультету в якості вибіркових. 

2.2. Включення навчальних дисциплін до блоку «за вибором» в системі 

Moodle ЗНУ здійснюється в термін березень-листопад за дотримання такої 

процедури: 

2.2.1. Дисципліни (блоки дисциплін), які передбачені відповідною 

освітньою програмою та навчальним планом, на підставі навчального плану за 

службової декана факультету на ім’я проректора з науково-педагогічної та 

навчальної роботи.  

2.2.2. Дисциплін, що не передбачені відповідною освітньою програмою та 

навчальним планом і обираються студентами з числа будь-яких запропонованих 

для вивчення в циклі соціально-гуманітарної та професійної підготовки 

факультетами університету, на підставі службової декана факультету (завідувача 

міжфакультетської кафедри) на ім’я проректора з науково-педагогічної та 

навчальної роботи, за рішенням Науково-методичної ради університету. 

 

3. Організація вибору студентами дисциплін (спеціалізацій) 

 

3.1. В поточному навчальному році здійснюється вибір дисциплін, 

вивчення яких передбачено в наступному навчальному році (для блоків 

дисциплін (спеціалізацій) – в наступних роках). 

3.2. Вибір дисциплін здійснюється в період з 01 грудня до 01 лютого. 

3.3. Вибір навчальних дисциплін здійснюють студенти, які зареєстровані 

в системі електронного забезпечення навчання ЗНУ. Видачу паролів доступу та 

підключення студентів до електронної системи Moodle ЗНУ забезпечують 

деканати факультетів. 

3.4. Вибір дисциплін передбачає такі етапи і процедури: 

3.4.1. У визначений період кожен студент отримує засобами системи 

Moodle ЗНУ на персональну сторінку електронне повідомлення-запрошення 
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про необхідність здійснити процедуру вибору дисциплін, повідомлення також 

дублюється на його електронну поштову скриньку. На персональній веб-

сторінці студента міститься вся необхідна інформація про дисципліни, які 

приймають участь у виборі, терміни та процедуру його здійснення. 

3.4.2. Вибір дисциплін студентом передбачає їх розташування за 

пріоритетами (від 1 до останнього, де на 1-му місці найбажаніша дисципліна). 

3.4.3. Процедура вибору є варіативною протягом встановленого періоду і 

може бути змінена до кінцевої дати вибору. Після закінчення терміну 

можливість вибору блокується і відбувається автоматичне формування 

навчальних груп. 

3.5. Студентам, які не зробили свій вибір, системою Moodle ЗНУ 

призначаються в автоматичному режимі пріоритети з урахуванням вибору 

інших студентів. 

3.6. Мінімальна кількість студентів для вивчення вибіркових дисциплін 

циклу соціально-гуманітарної, професійної підготовки – 25 осіб, мінімальна 

кількість студентів для спеціалізації – 12 осіб.  

3.7. Якщо навчальна група виявляється занадто малою, то вона 

розформовується, дисципліна або спеціалізація із вибору виключається, а 

студенти приєднуються до наступних за їх пріоритетами курсів.  

3.8. Вибрані студентом дисципліни (спеціалізації) включаються до 

індивідуального плану студента і є обов’язковими для вивчення. 

 

4. Прикінцеві положення 

 

4.1. Після завершення вибору і формування груп у системі Moodle ЗНУ 

інформація про створені групи для вивчення вибіркових дисциплін (блоків 

дисциплін) надається особою, відповідальною за систему Moodle ЗНУ, до 

відділу з навчальної роботи. 

4.2. Відділ з навчальної роботи: 

 включає дисципліни за вибором до загального навантаження відповідних 

кафедр; 

 надає інформацію про створені групи для вивчення вибіркових дисциплін 

(блоків дисциплін) деканатам відповідних факультетів. 

4.3. Деканати факультетів на підставі наданої інформації формують 

відомості поточного і підсумкового контролю. 

4.4. Результати вивчення дисциплін вільного вибору фіксуються в 

відомостях поточного і підсумкового контролю, залікових книжках студентів, у 

додатку до диплому про вищу освіту. 

4.5. У випадку поновлення, переведення студента, допуску до занять 

після завершення академічної відпустки або зарахування для здобуття  
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