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1. Загальні положення 

1.1. Положення про вільний вибір студентами вибіркових навчальних 

дисциплін (далі – Положення) містить основні вимоги щодо здійснення студентом 

права вибору відповідно до Розділу VI статті 53 Закону України «Про освіту» 

№540-ІХ від 30.03.2020 року, пункту 1 «здобувачі освіти мають право на:  

індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір 

видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними 

освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів 

навчання», а також відповідно до Розділу IX статті 54 Закону України «Про фахову 

передвищу освіту» № 524-ІХ від 04.03.2020 року, пункту 17 «Особи, які 

навчаються в закладах фахової передвищої освіти, мають право на: участь у 

формуванні індивідуального навчального плану, вибір навчальних дисциплін у 

межах, передбачених відповідною освітньо-професійною програмою та 

навчальним планом, в обсязі, що становить не менше 10 відсотків загальної 

кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми 

фахової передвищої освіти. При цьому здобувачі фахової передвищої освіти мають 

право обирати навчальні дисципліни, що пропонуються для здобувачів вищої 

освіти, за погодженням з керівником закладу фахової передвищої освіти». 

Положення розроблено з метою конкретизації (формалізації) процедури 

формування переліку та подальшого вивчення студентом навчальних дисциплін із 

циклу вільного вибору для здобуття освітнього ступеня «фаховий молодший 

бакалавр». 

1.2. Освітньо-професійна програма з будь-якої спеціальності містить 

нормативну складову та варіативну, що формується навчальним відділом та 

випусковою цикловою комісією. Обсяг дисциплін вільного вибору студентів 

складає не менше 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених 

для освітньої-професійної програми фахової передвищої освіти. 

1.3. Вибіркові навчальні дисципліни визначає коледж, враховуючи 

пропозиції стейкхолдерів, якщо інше не передбачено стандартами, залежно від 



 

специфіки фахової підготовки та вводить їх у навчальний план для реалізації 

освітніх і кваліфікаційних потреб студента. 

1.4. Навчальні дисципліни за вибором студента – це дисципліни, які 

вводяться закладом фахової передвищої освіти для більш повного задоволення 

освітніх і кваліфікаційних вимог особи для потреб суспільства, ефективнішого 

використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних особливостей 

тощо. 

1.5. Вибіркові навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки 

надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями, що 

визначають характер майбутньої діяльності; сприяють академічній мобільності 

студента та його особистим інтересам, з метою формування компетентності 

здобувача відповідно до вимог ринку праці. 

1.6. При виборі дисциплін студент має забезпечити виконання 

встановленого річного обсягу навчальних кредитів – 60 кредитів на навчальний 

рік. 

1.7. Студенти мають право обирати вибіркові дисципліни на весь період 

навчання. Дисципліни вільного вибору студента представлені у навчальному плані 

відповідної спеціальності переліком дисциплін, що включає в себе як дисципліни 

відповідної випускової циклової комісії, так і дисципліни інших циклових комісій, 

що є однаковими за обсягом кредитів та формою контролю. 

Студент має право обрати навчальні дисципліни із запропонованого 

переліку, або будь-які інші дисципліни із навчального плану іншої спеціальності, 

які відповідають необхідному обсягу кредитів та викладаються у відповідному – 

І-ому або ІІ-ому – семестрі. 

Студент не може обирати дисципліни з інших навчальних планів, якщо 

наслідком його вибору передбачувані формування академічної заборгованості 

через відсутність необхідного рівня знань та вмінь. 

1.8. Вивчення вибіркових дисциплін проводиться: на рівні фахової 

передвищої освіти освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»: 

на основі базової середньої освіти – з першого навчального року (другого 



 

семестру); на основі повної загальної середньої освіти – з першого навчального 

року (першого семестру). 

1.9. Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить, як правило, 3 кредити 

ЄКТС. Формою підсумкового контролю вибіркових дисциплін є залік. Якщо 

студент обирає дисципліну з іншого навчального плану, він зобов’язаний 

виконувати всі види робіт, передбачені робочою програмою дисципліни, та 

скласти відповідний підсумковий контроль. 

2. Навчально-методичне забезпечення вибіркових навчальних 

дисциплін та порядок реалізації права вільного вибору студентами 

навчальних дисциплін 

2.1 Викладання вибіркових дисциплін можуть здійснювати циклові комісії 

коледжу за умови наявності відповідного кадрового, навчально-методичного та 

інформаційного забезпечення, що є свідченням їх спроможності оперативно 

задовольнити потреби здобувачі і освіти для створення індивідуальної освітньої 

траєкторії навчання за обраними спеціальностями. 

2.2. Викладачі циклових комісій, які забезпечують викладання вибіркових 

дисциплін, кожного навчального року подають заступнику з навчальної роботи 

робочі навчальні програми та анотації навчальних дисциплін (додаток А) разом з 

протоколами рішення засідань циклових комісій. 

2.3. Перелік дисциплін вільного вибору на наступний навчальний рік може 

змінюватись. 

2.4. Затверджені переліки вибіркових дисциплін розміщуються для 

ознайомлення студентів на офіційному сайті коледжу, інформаційних стендах 

циклових комісій із зазначенням короткого опису змісту дисциплін, обсягу в 

кредитах ЄКТС та семестру викладання. 

2.5. Заступник директора з навчальної роботи організовує ознайомлення 

студентів із порядком, термінами та особливостями запису та формування груп для 

вивчення навчальних дисциплін вільного вибору. 

2.6. Здобувачі освіти запис на вивчення вибіркових дисциплін здійснюють до 

14 вересня навчального року, в якому розпочинається вивчення таких вибіркових 



 

дисциплін. Протягом двох тижнів студентів ознайомлюють зі змістом дисциплін 

вільного вибору. 

Запис на перелік вибіркових дисциплін здійснюється на підставі написаної 

студентом заяви на ім’я заступника директора з навчальної роботи (додаток Б). 

У заяві студент вказує перелік вибіркових навчальних дисциплін, яку подає 

до навчального відділу. До 1 травня студенти мають право корегувати перелік 

вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік, змінюючи їх через подання 

відповідної заяви до навчального відділу. У цьому випадку має бути відмітка 

навчального відділу про анулювання попередньої заяви. Студенти мають право 

обрати вибіркові дисципліни на весь період навчання. 

2.7. У разі якщо студент у визначеному п. 2.6. цього Положення термін не 

записався на перелік вибіркових дисциплін, навчальний відділ здійснює запис 

такого студента на вивчення вибіркових дисциплін самостійно. 

2.8. Студент, який з поважної причини, підтверджено документально, був 

відсутній протягом визначеного п.2.7. цього Положення терміну та не записався на 

вибіркові дисципліни, має право зробити такий запис протягом трьох днів 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 тощо. 

2 9. На підставі заяв студентів навчальний відділ формує академічні групи з 

вивчення вибіркових дисциплін, склад яких погоджує заступник директора з 

навчальної роботи. Чисельність студентів у групі з вивчення вибіркової 

дисципліни – від 15 до 25 осіб. 

Якщо на певні вибіркові дисципліни записалося менше 15 студентів, то такий 

вибір вважається не проведеним. Студенти, що обрали цю дисципліну, здійснюють 

повторний вибір з дисциплін, що залишилися. 

На кожен навчальний рік допустима кількість студентів для здійснення 

вибору може коригуватися розпорядженням директора. 



 

Для груп з чисельністю, яка не дозволяє формувати підгрупи для вивчення 

окремих вибіркових дисциплін, за результатами збору заяв студентів фіксується 

перелік вибіркових дисциплін, обраних більшістю студентів групи. 

2.10. Після остаточного формування і погодження академічних груп з 

вивчення вибіркових дисциплін, інформація про вибіркові дисципліни заносяться 

до індивідуального навчального плану та залікової книжки студента . З цього 

моменту вибіркова дисципліна стає для студента обов’язковою. 

2.11. Заяви студентів зберігаються в особових справах студентів протягом 

всього періоду навчання. 

2.12. Студент в односторонньому порядку не може відмовитись від 

вивчення вибраних ним дисципліни. Самочинна відмова від вивчення курсу 

кваліфікується як академічна заборгованість. У виняткових випадках можлива 

зміна або коригування обраних дисциплін до початку їх вивчення. 

3. Прикінцеві положення 

3.1. Коледж може вносити зміни до зазначеного у навчальному плані 

переліку вибіркових дисциплін з огляду на особливості спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка фахівців, нових освітніх стандартів тощо. 

3.2. Адміністрація коледжу може дозволити студентам - учасникам програм 

академічної мобільності зараховувати вибіркові дисципліни, які прослухані в 

іншому закладі освіти, але не передбачені навчальним планом відповідної 

спеціальності в коледжі. 

3.3. Адміністрація коледжу може дозволити перезарахування дисциплін у 

разі поновлення або переведення студента. 

3.4. Перезарахування кредитів проводиться за рахунок фактично вивчених 

дисциплін певного циклу за умови виконання ними функції споріднених 

компетентностей. 

3.5. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться та 

затверджуються педагогічною радою ВСП «Рівненський економіко-технологічний 

фаховий коледж НУВГП». 

 



 

Додаток А 

ЗРАЗОК АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

__________________________________________________________________ 
(назва навчальної дисципліни) 

Викладач  

Семестр  

Освітньо-професійний ступінь  

Кількість кредитів ЄКТС  

Форма контролю  

Аудиторні години  

Загальний опис дисципліни 

 

 

 

 

 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем: лекцій, практичних, семінарських занять): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток Б 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ НА ВКЛЮЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ДО 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ 

 

Заступнику директора з навчальної 

роботи ВСП РЕТФК НУВГП 

_____________________________ 

здобувача освіти групи_________ 

_____________________________ 
(шифр, назва спеціальності) 

_____________________________ 
(прізвище, ініціали) 

 Адреса проживання___________ 

_____________________________ 

Моб. номер тел._______________ 

 

Заява 

Прошу включити до мого індивідуального плану такі вибіркові дисципліни: 

№ 

з/п 
Назва дисципліни 

Кредити 

ЄКТС/ 

години 

Відмітка 

про обрання 

дисципліни 

    

    

    

    

    

    

    

    

 Всього кредитів ЄКТС/ годин   

 

 

(дата)          (підпис) 
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