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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Положення розроблено з метою конкретизації процедури 
формування переліку та подальшого вивчення студентом навчальних 
дисциплін із циклу вільного вибору для освітньо-професійного рівня 
«фаховий молодший бакалавр». 

1.2 Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту» (пункт 15 статті 62), «Про фахову передвищу освіту» (пункт 17 стаття 
54) та визначає процедуру проведення та вибору студентами вибіркових 
навчальних дисциплін, передбачених відповідною освітньо-професійною 
програмою, навчальним планом підготовки фахових молодших бакалаврів, в 
обсязі, що становить не менш 25 відсотків загальної кількості навчальних 
дисциплін, передбачених для освітньо-професійної програми відповідного 
рівня освіти. 

1.3 Положення грунтується на засадах студентоцентрованого 
підходу, що гарантує здобувачам освіти побудову індивідуальної траєкторії 
навчання з урахуванням власного потенціалу особистісного росту та своїх 
професійних інтересів. 

1.4 Навчальні дисципліни за вибором здобувача освіти – це 
дисципліни, які вводяться навчальним закладом для більш повного 
задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб студентів, посилення їх 
конкурентоспроможності, ефективного використання можливостей закладу 
освіти, врахування регіональних потреб. 

1.5 Зміст вибіркових навчальних дисциплін повинен враховувати 
вимоги до актуальності, наукоємності, практичної спрямованості та рівня 
освіти. 

1.6 Для конкретизації планування та організації навчального процесу 
на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, який 
формується на підставі навчального плану відповідної спеціальності та 
затвердженого переліку вибіркових дисциплін. 

1.7 До переліку дисциплін робочого навчального плану входять 
нормативні дисципліни, що є обов’язковими для вивчення студентами даної 
освітньої програми, та вибіркові дисципліни. 

1.8 Вибіркова частина в свою чергу ділиться на дві частини: вибір 
закладу освіти та вибір здобувача освіти. Дисципліни за вибором закладу 
освіти за певною спеціальністю є для студента обов’язковими. Вибір 
навчальних дисциплін здобувачам освіти становить не менше 10% загальної 
кількості вибіркових дисциплін. При цьому здобувачі фахової передвищої 
освіти мають право обирати навчальні дисципліни що пропонуються 
здобувачам вищої освіти.  



1.9 Вибіркові навчальні дисципліни професійної підготовки надають 
можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями та 
відповідними їм освітньо-професійними програмами, що визначають 
характер майбутньої діяльності; сприяють формуванню компетентності 
здобувача освіти відповідно до вимог ринку праці. 

1.10 Також вибіркові дисципліни можуть обиратись для формування 
загальних компетенцій. Це можуть бути соціогуманітарні та 
загальнотеоретичні дисципліни. 

1.11 При виборі дисциплін студент має забезпечити виконання 
встановленого річного обсягу навчальних кредитів – 60 кредитів на 
навчальний рік. 

1.12 Вибір з переліку вибіркових дисциплін освітньо-професійної 
програми студент здійснює при формуванні індивідуального навчального 
плану. Згідно з вимогами Європейської кредитно-трансферної системи 
організації навчального процесу індивідуальний навчальний план студента 
(ІНПС) є його основним робочим документом. 

Індивідуальний навчальний план студента розробляється на навчальний 
рік на підставі робочого плану і включає всі нормативні та вибіркові навчальні 
дисципліни, обрані студентом, з обов’язковим дотриманням нормативно 
встановлених термінів підготовки фахівця з урахуванням структурно-логічної 
послідовності вивчення навчальних дисциплін, що визначають зміст освіти за 
певною освітньо-професійною програмою, та системи оцінювання 
(підсумковий контроль знань, державна атестація випускника). 

1.13 Студенти мають право обрати вибіркові дисципліни на весь 
період навчання. 

1.14 До 15 квітня кожного року голови циклових комісій, що 
пропонують вибіркові дисципліни, забезпечують підготовку робочих програм 
навчальних дисциплін, методичних матеріалів, необхідних для вивчення 
вибіркових дисциплін, короткий опис змісту дисципліни та розміщують 
інформацію та сайт коледжу або у відкритих електронних навчальних курсах 
для ознайомлення із ними здобувачів освіти.  

З цією метою випусковою цикловою комісією обговорюються та 
узагальнюються пропозиції стейкхолдерів, аналізуються тенденції ринку 
праці, нові досягнення в галузі прикладних та теоретичних досліджень, 
освітні програми вищої освіти та, на підставі цього, визначається остаточний 
перелік вибіркових дисциплін. Це відображається в протоколі засідання 
циклової комісії. Цей перелік може оновлюватись, змінюватись з 
виникненням такої необхідності, що передбачено Положенням про освітню 
програму.  



1.15 Вивчення вибіркових дисциплін починається з першого 
навчального року для здобувачів фахової передвищої освіти на основі повної 
загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня 
«кваліфікований робітник». Для здобувачів освіти на основі базової загальної 
середньої освіти, вивчення вибіркових дисциплін починається з другого 
навчального року. 

1.16 Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить не менше 1,5 
кредиту ЄКТС. Формою підсумкового контролю вибіркової дисципліни є 
залік. Із цих дисциплін не рекомендується передбачати курсові роботи. 

1.17 Вибіркові дисципліни повинні вивчатись рівномірно по семестрах 
та враховувати логічність вивчення. 

1.18 Студенти першого року навчання можуть вибрати навчальні 
дисципліни із циклу вільного вибору при написанні заяви на вступ (п. 1.11). 

1.19 Перелік дисциплін вільного вибору на наступний навчальний рік 
може змінюватись. 

 

2 ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ 

СТУДЕНТАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

2.1 До 1 травня завідувач відділення формує список вибіркових 
навчальних дисциплін на наступний рік за освітніми програмами, подає їх на 
розгляд методичної ради коледжу та після схвалення – на затвердження 
педагогічною радою коледжу. 

2.2 Завідувач відділення до 1 травня ознайомлює студентів із 
переліком вибіркових дисциплін та аргументує, доводить до відома 
доцільність обрання тієї чи іншої дисципліни  

Для реалізації цього завдання залучаються голови випускових циклових 
комісій, гаранти освітніх програм та викладачі цих дисциплін. 

2.3 Вибір дисциплін студентами здійснюється шляхом подачі 
письмової заяви на ім’я завідуючого відділенням до 15 травня поточного 
навчального року (Додаток 1). 

2.4 Заява зберігається у відділі кадрів в особових справах протягом 
усього терміну навчання. 

2.5 На підставі поданих заяв до 01 червня завідувач відділення 
формує подання на створення груп для вивчення вибіркових дисциплін на 
наступний навчальний рік. Для вивчення дисципліни має сформуватись група у 
кількісті не менше 20 осіб. 



2.6 Якщо для вивчення окремої вибіркової дисципліни не 
сформувалась мінімальна кількість студентів, то завідувач відділення доводить 
до відома студентів перелік дисциплін, які не будуть вивчатись. Після цього 
студент протягом тижня повинен обрати іншу дисципліну, з якої сформувалась 
кількісно достатня група студентів. 

2.7 Студент, який із поважної причини (хвороба, академічна 
мобільність тощо) не визначився з вибірковими дисциплінами, має право 
визначитися протягом першого робочого тижня після того, як він з’явився на 
навчання, звернувшись до завідувача відділення з заявою для запису на 
вивчення обраних ним вибіркових дисциплін. Студент, який знехтував своїм 
правом вибору, буде записаний на вивчення тих дисциплін, які завідувач 
відповідного відділення вважатиме потрібними для оптимізації навчальних 
груп. 

2.8 Обрані таким чином дисципліни вносяться до робочих навчальних 
планів і визначають навчальне навантаження викладачів. 

2.9 Директор коледжу затверджує навчальні плани за всіма освітньо-
професійними програмами після обговорення та погодження на педагогічній 
раді. Блок вибіркових дисциплін є обов’язковим у структурі навчальних планів. 

2.10 Після остаточного формування і погодження академічних груп з 
вивчення вибіркових дисциплін інформація про вибіркові дисципліни 
вноситься до індивідуального плану студента. З даного моменту вибіркова 
дисципліна стає для студента обов’язковою. 

2.11 Розклад занять формується навчальною частиною з урахуванням 
необхідності забезпечення права студентів на  вивчення  дисциплін вільного 
вибору в час, що не співпадає з розкладом занять студента за спеціальністю, 
якщо йдеться про дисципліни вибрані студентом різних освітніх програм. 

2.12 З метою забезпечення мобільності для вивчення вибіркових 
дисциплін в масштабах коледжу може виділятись один день на тиждень. 

 

3 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

3.1 Викладання вибіркових дисциплін можуть здійснювати всі 
циклові комісії коледжу за умови наявності відповідного кадрового, 
навчально- методичного та інформаційного забезпечення. 

3.2 Затверджений перелік вибіркових навчальних дисциплін на 
наступний навчальний рік, розміщується для ознайомлення студентів на 
офіційному веб- сайті коледжу й інформаційних стендах відділень. 



3.3 За зміст та реалізацію вибіркової навчальної дисципліни несуть 
відповідальність голови відповідної циклової комісії. 

  



Додаток 1 
 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ 

 
 

 
Завідуючому відділення  

Петренку П.П. 

студента   

курсу, групи     

(прізвище, ініціали) 

 
 
 

 
Заява 

 
 

Прошу включити в мій індивідуальний навчальний план на 20     /20  

навчальний рік наступні навчальні дисципліни вільного вибору: 

1.  

2.  

3.  
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