
 
  



1. Загальні положення 

 

Положення розроблено з метою конкретизації процедури формування 

переліку та подальшого вивчення студентом навчальних дисциплін із циклу 

вільного вибору для здобуття освітніх ступенів «бакалавр». 

1.1. Положення розроблено відповідно до закону України «Про вищу 

освіту» (статті 62, п.15). 

1.2. Вибіркові навчальні дисципліни визначає Коледж (випускові 

кафедри відділень), якщо інше не передбачено стандартами, залежно від 

специфіки фахової підготовки та вводить їх у навчальний план для реалізації 

освітніх і кваліфікаційних потреб студента, для посилення його 

конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці тощо. 

1.3. Вільний вибір навчальних дисциплін студентом здійснюється у 

межах передбачених відповідною освітньою програмою та робочим 

навчальним планом, і в обсязі, що становить не менше як 25% від загального 

обсягу кредитів ЄКТС, передбачених для обраного рівня вищої освіти. 

 

 

2. Порядок реалізації права вільного вибору студентам 

 навчальних дисциплін   

 

2.1. Кафедри, які забезпечують читання навчальних дисциплін циклу 

вільного вибору, оприлюднюють навчальні дисципліни вільного вибору 

студента  на сайті Коледжу, вебсторінці кафедри, коротку анотацію курсу на 

дошках оголошень кафедри, відділень для: 

- першого (бакалаврського) рівня (I курс) – вересень першого навчального 

року; 

- першого (бакалаврського) рівня (II-IV курси) – листопад-грудень 

навчального року, який передує року вивчення дисциплін вільного вибору. 

2.2. Завідувач відділенням організовує ознайомлення студентів із 

порядком, термінами та особливостями запису та формування груп для 

вивчення навчальних дисциплін вільного вибору. 

2.3. Запис на блок вибіркових дисциплін студент здійснює до 10 грудня 

кожного навчального року, а студенти 1-го курсу до 5 вересня кожного 

навчального року, з метою формування індивідуальних навчальних планів на 

наступний навчальний рік.  

Якщо вивчення блоку вибіркових дисциплін розпочинається в першому 

семестрі першого навчального року для студентів денної форми навчання, то 

запис на такий блок здійснюється протягом перших двох тижнів цього 

навчального року. 

Запис на блок вибіркових дисциплін здійснюється на підставі написаної 

студентом заяви на ім’я завідувача відділенням. В заяві студент вказує обраний 

блок вибіркових дисциплін або перелік навчальних дисциплін. Заяву студент 

подає на відділення. 

Студенти заочної форми навчання такий запис здійснюють під час 

настановчої або заліково-екзаменаційної сесії. 



2.4. Протягом двох тижнів після написання заяви студенти денної, заочної  

форм навчання мають право корегувати перелік вибіркових дисциплін, 

змінюючи їх через подання відповідної заяви на відділення. У цьому випадку 

має бути відмітка зав. відділення про анулювання попередньої заяви. 

Додаток А. Заява на вивчення дисциплін вільного вибору  

2.5. У разі якщо студент у визначений п. 2.3. цього Порядку термін не 

записався на блок або перелік вибіркових дисциплін, завідувач відділенням  

здійснює запис такого студента на блок вибіркових дисциплін самостійно. 

2.6. Студент, який з поважної причини, підтвердженої документально, був 

відсутній протягом визначеного п.2.3. цього Порядку терміну та не записався 

на блок вибіркових дисциплін, має право зробити такий запис протягом 

першого тижня після того, як він з’явився на навчання. До поважних причин 

відносяться хвороба студента, його навчання чи стажування в освітніх і 

наукових установах іноземних держав, призов на військову службу тощо. 

2.7 На підставі заяв студентів відділи формують академічні групи з 

вивчення вибіркових дисциплін, склад яких погоджує завідувач відділенням. 

Чисельність студентів у групі з вивчення вибіркової дисципліни – 25-30 осіб. 

Якщо на певні блоки вибіркових дисциплін записалося менше 25 

студентів, то такій вибір вважається не здійсненим. Студенти, що обрали цей 

блок, здійснюють повторний вибір з блоків дисциплін, що залишилися. 

На кожен навчальний рік допустима кількість студентів для здійснення 

вибору може коригуватися розпорядженням директора. 

2.8. Інформацію про чисельність студентів, які записалися на вибіркові 

дисципліни, та кількість сформованих академічних груп завідувачі 

відділеннями до 10 квітня передають в навчальний відділ Коледжу для 

розрахунку навчального навантаження, формування штатів науково-

педагогічного працівників та складання розкладу.  

2.9. Після остаточного формування і погодження академічних груп з 

вивчення вибіркових дисциплін, інформація про вибіркові дисципліни 

заносяться до індивідуального навчального плану студента. З цього моменту 

вибіркова дисципліна стає для студента обов’язковою. 

2.10. Заяви студентів зберігають на відділенні протягом всього періоду 

навчання студента. 

2.11. Студент в односторонньому порядку не може відмовитись від 

вивчення вибраної ним дисципліни. Самочинна відмова від вивчення курсу 

тягне за собою академічну заборгованість, за що студент буде відрахований з 

Коледжу. У виняткових випадках можлива зміна або коригування обраних 

дисциплін до початку їх вивчення. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Прикінцеві положення 

 



3.1. Коледж (відділення, випускові кафедри, кафедри) можуть вносити 

зміни до зазначеного у навчальному плані переліку вибіркових дисциплін з 

огляду на особливості спеціальностей (напрямів підготовки), за якими 

здійснюється підготовка фахівців, нових освітніх стандартів тощо. 

3.2. У випадку поновлення, переведення студента, виходу з академічної 

відпустки можливе перезарахування вибіркових дисциплін за рахунок 

фактично вивчених дисциплін із циклу вільного вибору студента за рішенням 

педагогічної ради. 

 

  



Додаток А 

 

Завідувачу_____________відділення 

_______________________________ 

_______________________________  

 

             Студента  ___ курсу ___ групи 

_______________________________  

_______________________________  

 

 

Заява 

Прошу зарахувати мене до складу групи студентів, що вивчатимуть 

наступні дисципліни вільного вибору:  

І курс, І семестр: 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

 І курс, ІІ семестр: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ІІ курс, І семестр: 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 ІІ курс, ІІ семестр: 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата           Підпис 

 

 

 

 


