


Підготовка фахівців з вищою освітою у Відокремленому підрозділі 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

"Ніжинський агротехнічний інститут" (ВП НУБіП України "НАТІ") 

здійснюється згідно з Законом України "Про вищу освіту", стандартами вищої 

освіти, планом реалізації програми розвитку НУБіП України на 2015-2020 рр. 

"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 – 75% загального обсягу навчального навантаження 

студента; 

• вибіркові – 25% загального обсягу навчального навантаження студента. 

Такі дисципліни вивчаються студентами: 

– бакалаврату - упродовж 3-4 курсів; 

– магістратури - впродовж 1-2 року навчання. 

2.28. Обсяги навчальних дисципліни мають бути кратними цілому числу 

кредитів ЄКТС, мінімальний обсяг навчальної дисципліни − 3 кредити ЄКТС, 

максимальна кількість дисциплін на навчальний рік – не більше 16.  

 

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) – 

54 кредити 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 в розділі «Освітня діяльність» до 1 

лютого поточного року. 

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 науково-методичною 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. 

 

  














