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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про порядок та умови вибору вибіркових дисциплін
здобувачами вищої освіти Центрального науково-дослідного інституту
Збройних Сил України (далі - Положення) розроблено відповідно до пункту 15
статті 62 Закону України “Про вищу освіту” та визначає процедуру вибору
здобувачами вищої освіти Інституту блоку вибіркових навчальних дисциплін,
передбачених відповідною освітньою програмою, навчальними планам
підготовки ад’юнктів, в обсязі не менш як 25 % від загального обсягу програми
підготовки.
1.2. Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
забезпечують виконання вимог вибіркової частини освітньої програми,
встановлюються залежно від специфіки фахової підготовки, вводяться для
реалізації освітніх і кваліфікаційних потреб здобувача вищої освіти,
підвищення їх конкурентоспроможності та затребуваності серед випускників
інших вищих військово-навчальних закладів та науково-дослідних установ,
сприяють здійсненню поглибленої підготовки за спеціалізацією. Вибіркові
навчальні дисципліни, як правило, поєднуються в блоки. Успішне опанування
вибіркової частини навчального плану повинно забезпечити успішну кар’єрну
траєкторію здобувача вищої освіти, базуючись на набутих знаннях та
отриманих практичних навичках військово-професійного спрямування, які
відповідають вимогам замовника на підготовку фахівців (професійному
стандарту), а також здатність до проведення наукових досліджень під час
підготовки Збройних Сил України та виконання ними завдань.
1.3. Реалізація вільного вибору дисциплін здобувачами вищої освіти
передбачає вибір окремих дисциплін з переліку на відповідний навчальний рік.
Перелік, обов’язкова кількість для вивчення та обсяг вибіркових дисциплін для
конкретного семестру вказані в навчальному плані. Вивчення вибіркових
дисциплін починається з другого курсу. Перелік вибіркових дисциплін на
наступний навчальний рік може змінюватись.
1.4. Гарант спеціальності, який пропонує вибіркові дисципліни, здійснює
організацію підготовки програм та робочих програм навчальних дисциплін,
методичних та організаційних матеріалів, необхідних для вивчення вибіркових
дисциплін.
1.5. Вивчення вибіркових дисциплін здобувачами вищої освіти
здійснюється таким же чином, як і обов’язкових навчальних дисциплін.
1.6. Кожен учасник освітнього процесу має право надавати пропозиції
щодо внесення змін та доповнень до даного Положення. Дані пропозиції
узагальнюються та перевіряються на відповідність нормативно-правовим
документам науково-організаційним відділом Інституту та розглядаються
науковою радою Інституту. Після затвердження цих пропозицій вносяться
відповідні зміни до Положення та доводяться до всіх учасників освітнього
процесу.

2. ПРОЦЕДУРА ВИБОРУ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ БЛОКУ
ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
2.1. Кількість вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік,
кількість годин на їх вивчення, форми контролю визначаються робочим
навчальним планом спеціальності (спеціалізації), за якою навчається здобувач
вищої освіти.
2.2. Науково-організаційний відділ:
до початку навчального року доводить до керівників відповідних
науково-дослідних управлінь (центрів) перелік вибіркових дисциплін на
наступний навчальний рік;
складає розклад занять з урахуванням вибраних здобувачами вищої
освіти дисциплін.
2.3. Начальники науково-дослідних управлінь (центрів):
на початку поточного навчального року організовують доведення до
здобувачів перелік вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік та
нормативні вимоги щодо їх вивчення;
надають до науково-організаційного відділу у строк до 01 лютого
поточного навчального року перелік обраних здобувачами вибіркових
дисциплін, які будуть вивчатися у наступному навчальному році.
2.4. Вибір дисциплін здобувачами здійснюється шляхом подання
письмового рапорту на ім’я начальника науково-організаційного відділу до 10
січня поточного навчального року. Рапорт зберігається в науковоорганізаційному відділі протягом усього терміну навчання здобувача. Здобувач,
який не визначився з переліком вибіркових дисциплін та не подав рапорт у
визначені терміни, буде включений до групи для вивчення тих дисциплін, які
визначить Гарант спеціальності.
Вибіркові навчальні дисципліни здобувач вибирає із навчального плану з
урахуванням майбутнього фахового призначення за певними посадами
(військово-обліковими спеціальностями), що визначені замовником на
підготовку фахівців.
2.5. Після формування і погодження навчальних груп з вивчення
вибіркових дисциплін, інформація про вибіркові дисципліни вноситься до
індивідуального навчального плану здобувача. З цього моменту вибіркова
дисципліна стає для здобувача обов’язковою.
2.6. Індивідуальний навчальний план здобувача розробляється на
навчальний рік на підставі навчального плану і включає всі нормативні
навчальні дисципліни та вибіркові навчальні дисципліни, обрані ним, з
обов’язковим дотриманням нормативно встановлених термінів підготовки
фахівця певного рівня вищої освіти, з урахуванням структурно-логічної
послідовності вивчення навчальних дисциплін, що визначають зміст освіти за
певною спеціальністю (спеціалізацією), та системи оцінювання (підсумковий
контроль знань, атестація випускника).

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ
НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
3.1. Інформація про навчальні дисципліни вибіркових частин освітніх
програм розміщена на сайті Інституту, що забезпечує інформування здобувачів
про перелік навчальних дисциплін для вибору. Зі змістовною складовою
вибіркових навчальних дисциплін здобувач може ознайомитися у відповідних
силабусах. За необхідності здобувач може звернутись за необхідною
консультацією до науково-організаційного відділу і Гаранту спеціальності.
3.2. Перелік
вибіркових
навчальних
дисциплін
періодично
переглядається та оновлюється відповідно до сучасних вимог.
3.3. Пропозиції щодо змін до переліку вибіркових навчальних дисциплін
на наступний навчальний рік формуються науково-організаційним відділом до
01 жовтня поточного навчального року.
3.4. При розгляді змін до переліку вибіркових навчальних дисциплін
обов’язково враховується актуальність навчальної дисципліни для кар’єрного
зростання майбутнього вченого, аналізується забезпечення Інституту щодо
можливості організації освітнього процесу високої якості. Основними
критеріями є:
кадрове забезпечення (науковий ступінь, підвищення кваліфікації, досвід
викладання дисципліни викладачів);
навчально-методичне забезпечення (підручники, навчальні посібники,
методичні рекомендації);
матеріально-технічне забезпечення.
Заступник начальника Центрального науково-дослідного інституту
Збройних Сил України з наукової роботи
полковник
Анатолій ЗВАРИЧ

