Вступ
Підготовка фахівців вищої освіти у Відокремленому підрозділі
Національного університету біоресурсів і природокористування України
«Бережанський агротехнічний інститут» (Інститут) здійснюється згідно із
Законом України «Про вищу освіту», стандартами вищої освіти, програмою
розвитку Інституту «Голосіївська ініціатива – 2020», за освітніми програмами,
затвердженими вченою радою Інституту, у межах ліцензованих спеціальностей
підготовки бакалаврів і магістрів.
1. Розподіл дисциплін
У навчальних планах освітніх програм дисципліни поділяються на:
•
обов’язкові – 60% загального обсягу навчального навантаження
студента (їх перелік, обсяги та форми атестації визначаються стандартом вищої
освіти, згідно з вимогами МОН України у рамках відповідної спеціальності);
• обов’язкові за рекомендацією Інституту – 15% загального обсягу
навчального навантаження студента (їх перелік, форми вивчення (аудиторна чи
самостійна) та атестації визначає вчена рада Інституту). Такі дисципліни
вивчаються студентами:
– бакалаврату - упродовж 1-2 курсів;
– магістратури - переважно впродовж 1 року навчання;
• вибіркові – не менше 25% загального обсягу навчального навантаження
студента. Такі дисципліни вивчаються студентами:
– бакалаврату - упродовж 3-4 курсів;
– магістратури - впродовж 1-2 року навчання.
2. Формування переліку вибіркових дисциплін
2.1. Вибіркові дисципліни поділяються на:
– дисципліни вільного вибору за спеціальністю (освітньою
програмою);
– дисципліни вільного вибору за уподобаннями студентів.
2.2. Перелік дисциплін вільного вибору за спеціальністю (освітньою
програмою) формується кафедрами факультету та становить:
– у студентів бакалаврату з 4-річним терміном навчання (240
кредитів) – 60 кредитів ЄКТС, з 3-річним терміном навчання (180 кредитів) – 45
кредитів ЄКТС, з 2-річним терміном навчання (120 кредитів) – 30 кредитів ЄКТС;
– у студентів магістратури з 1,5-річним терміном навчання (90
кредитів) – 22,5 кредити ЄКТС;
– 1 кредит ЄКТС – аудиторне навантаження: 15 год. лекцій та 15 год.
практичних або лабораторних занять.
Перелік вибіркових дисциплін з їх анотаціями (додаток 1, 2) розміщується
(оновлюється) на головному сайті Інституту (https://bati.nubip.edu.ua/) в розділі
«Освітня діяльність» до 1 лютого поточного року.
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Організація вибору дисциплін на наступний курс навчання забезпечується
деканатами факультетів на попередньому курсі навчання до 1 березня у
паперовому або електронному варіанті (додаток 3).
Організація вибору дисциплін студентами магістратури першого року
навчання забезпечується деканатами факультетів до початку навчального року.
2.3. Перелік дисциплін вільного вибору за уподобаннями студентів
формується навчальним відділом за поданням факультетів і становить:
– у студентів бакалаврату – 6 кредитів ЄКТС (дві дисципліни по 3
кредити ЄКТС кожна);
– у студентів магістратури – 6 кредитів ЄКТС (дві дисципліни по 3
кредити ЄКТС кожна).
Результати вибору дисциплін на наступний курс навчання, проведений
деканатами факультетів на попередньому курсі, подаються не пізніше 1 квітня до
навчального відділу за формою, що наведена у додатку 4.
3. Формування контингенту студентів
Для формування контингенту студентів на наступний навчальний рік
декани факультетів:
- ознайомлюють у 2 семестрі студентів 2 (3) курсу бакалаврату повного
терміну навчання, 1 (2) курсу бакалаврату скороченого терміну навчання та 1-го
року навчання магістратури із:
• затвердженим вченою радою факультету переліком дисципліни
вільного вибору за спеціальністю (освітньою програмою);
• затвердженим вченою радою Інституту переліком дисциплін вільного
вибору за уподобаннями студентів;
- організовують процедуру вибору студентами вибіркових дисциплін у
паперовому або електронному (додаток 3) варіанті;
- студентам, які вибрали дисципліну, навколо якої не згрупувалася
необхідна кількість осіб, надається можливість здійснити повторний вибір
дисциплін, для вивчення яких сформувалися повноцінні академічні групи та
лекційні потоки;
- студенти, які не здійснили процедуру вільного вибору дисциплін вчасно,
розподіляються по групах за рішенням адміністрації факультету;
- за результатами проведених заходів до 1 березня поточного року
формують групи студентів для вивчення дисциплін вільного вибору на наступний
навчальний рік;
- проводять корегування навчальних планів підготовки фахівців відповідних
років вступу та подають їх електронні варіанти до навчального відділу для
формування навчального навантаження кафедр, а також зведену інформація про
результати вибору студентами вибіркових дисциплін за формою, що наведена у
додатку 4.
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Додаток 1
ЗАГАЛЬНОІНСТИТУТСЬКИЙ КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ
ДИСЦИПЛІН ЗА УПОДОБАННЯМИ ЗОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ
Кафедра, яка забезпечує викладання
Факультет
Лектор
Семестр
Освітній ступінь
Кількість кредитів ЄКТС
Форма контролю
Загальний опис дисципліни
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Теми лекцій:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Теми занять:
(семінарських, практичних, лабораторних)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Додаток 2
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
освітньо-професійної програми ____________________________________
_________________________________________________________________
Назва дисципліни
Спеціальність
Освітній ступінь
Кафедра
Лектор
Курс
Семестр
Кількість кредитів
ЄКТС
Форма підсумкового
контролю
Мета курсу
Завдання вивчення дисципліни

Опис дисципліни
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Додаток 3
Декану факультету _______________________
________________________________________
ВП
НУБіП
України
«Бережанський
агротехнічний інститут»
Здобувача вищої освіти ____ курсу,
групи ________ ОС «Бакалавр»
спеціальності ___________________________
_______________________________________
_______________________________________

Заява

Блоки дисциплін спеціальної (фахової)
підготовки
Блок 1
Блок 2
Блок 3
Блок 4
Блок 5
Блок 6
Блок 7
Блок 8
Блок …
Блок n

Дисципліни вільного вибору за
уподобаннями

Відмітити одну
дисципліну з
кожного блоку

Дисципліни вільного вибору за
спеціальністю

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Блок дисциплін №1
1
2
3
4
5
6
7
…
n

Блок дисциплін №2

1
2
3
4
5
6
7
8
…
n

__________

___________________

(дата)

(підпис)
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Відмітити одну
дисципліну з
кожного блоку

Прошу включити в мій індивідуальний навчальний план на 20___- 20____
навчальний рік наступні дисципліни вільного вибору:

Декану факультету ________________________
_________________________________________
ВП
НУБіП
України
«Бережанський
агротехнічний інститут»
Здобувача вищої освіти І року навчання,
групи ___________ ОС «Магістр»
спеціальності _____________________________
_________________________________________
_________________________________________

Заява

Блоки дисциплін спеціальної (фахової)
підготовки
Блок 1
Блок 2
Блок 3
Блок 4
Блок 5
Блок 6
Блок…
Блок n

Дисципліни вільного вибору за
уподобаннями

Відмітити одну
дисципліну з
кожного блоку

Дисципліни вільного вибору за спеціальністю

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Блок дисциплін №1
1
2
3
4
5
…
n

Блок дисциплін №2

1
2
3
4
5
6
…
n

__________

___________________

(дата)

(підпис)
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Відмітити одну
дисципліну з
кожного блоку

Прошу включити в мій індивідуальний навчальний план на 20___- 20____
навчальний рік наступні дисципліни вільного вибору:

Додаток 4
Перелік обраних здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін для вивчення у 20____-20___ навчальному році
№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.
...
n

Назва дисципліни

Курс, група,
Кафедра, яка забезпечує
кількість
викладання
студентів
Факультет __________________________________________
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Семестр
викладання

Спеціальність

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1.
2.
3.
...
n
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Прізвище, ім’я, по
батькові викладача
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