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1.Загальні положення 

1.1. Методичні рекомендації розроблені у відповідності:  

- до ст.53 Закону України « Про освіту», що визначає права осіб, які здобувають 

освіту,  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; 

-до ст. 62 п.1 абз.15 вимог Закону України «Про вищу освіту», що визначає права 

осіб, які здобувають вищу освіту, на вибір навчальних дисциплін у межах 

відповідної освітньої програми та робочого навчального плану в обсязі, що 

становить не менше 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, 

передбачених для даного рівня вищої освіти; 

-до ст.54 п.1.абз.17 вимог Закону України « Про фахову передвищу освіту», що 

визначає права осіб, що здобувають фахову передвищу освіту, 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.    

1.2. Перелік дисциплін навчального плану складається з двох частин – 

обов’язкової та вибіркової.  

1.3.Вибіркова частина навчального плану студента введена для індивідуалізації 

навчання і задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб особи, ефективного 

використання можливостей і традицій закладу освіти, регіональних потреб тощо. 

1.4. Вибір студентом навчальних дисциплін створює умови для досягнення ним 

наступних цілей:  

− поглибити професійні знання в межах обраної спеціальності (спеціалізації, 

освітньої програми);  

− поглибити свої знання та здобути додаткові загальні і загальнопрофесійні 

компетентності в межах споріднених спеціальностей і галузі знань; 

 − ознайомитись із сучасним рівнем наукових досліджень інших галузей знань та 

розширити або поглибити знання за загальними компетентностями. 



2.Здійснення студентом вибору навчальних дисциплін 

2.1. Терміни проведення процедури вибору студентами навчальних дисциплін 

визначаються із необхідності своєчасного планування та організації освітнього 

процесу (формування контингенту студентів у групах  для планування 

навчального навантаження педагогічних та  науково-педагогічних працівників), 

його методичного і кадрового забезпечення. 

 2.2. Студенти реалізовують своє право вибору навчальних дисциплін у 

веснянному семестрі навчального року, який передує навчальному року, в якому 

передбачене їх вивчення.  

2.3. Процедура вибору студентами навчальних дисциплін  включає шість етапів 

( протягом квітня – травня).  

Перший етап – ознайомлення студентів із порядком, термінами і особливостями 

запису та формування груп для вивчення вибіркових дисциплін в коледжі. 

Другий етап – ознайомлення студентів із переліком та змістом вибіркових 

дисциплін, які пропонуються як за програмою, за якою вони навчаються, так і за 

іншими програмами. Інформацію про перелік та зміст вибіркових навчальних 

дисциплін надає відповідна циклова комісія.  

Третій етап - запис студентів на вивчення дисциплін з переліку вибіркових 

дисциплін. Вибір дисциплін із переліку вибіркових дисциплін здійснюється 

через оформлення заяви у паперовому вигляді на ім’я заступника директора з 

навчальної роботи. Заходи даного етапу організовуються керівниками 

студентських груп.. 

Четвертий етап – опрацювання заяв студентів заступником директора коледжу, 

перевірка контингенту студентів і попереднє формування груп на вивчення 

вибіркових дисциплін. За результатами даного етапу студентам, вибір яких не 

може бути задоволений з причин, названих у пункті 3.2., повідомляється про 

відмову (із зазначенням причин) і пропонується зробити вибір із скоригованого 

переліку.  

 П’ятий етап – опрацювання результатів повторного вибору студентами 

дисциплін із скоригованого переліку у відповідності до графіка проведення 

етапів вибору студентами навчальних дисциплін. 



 Шостий етап – остаточне опрацювання заступником директора результатів 

вибору студентами дисциплін із скоригованого переліку , прийняття рішень 

щодо студентів, які не скористались правом вільного вибору (п. 3.6.), 

формування груп . 

Узагальнена інформація щодо вибору студентами вибіркових дисциплін та 

формування груп для їх вивчення є підставою для включення цих дисциплін у 

розрахунки навчального навантаження випускових циклових комісій на 

наступний навчальний рік;  

3. Організація вивчення обраних дисциплін 

 3.1. Коледж несе відповідальність за якість викладання і належне методичне 

забезпечення навчальних дисциплін, які обрані студентами.  

3.2. Студентові може бути відмовлено у реалізації його вибору і запропоновано 

здійснити новий вибір , якщо кількість студентів, які обрали вибіркову 

дисципліну, є меншою за встановлені в коледжі норми – 12 (15) осіб, що 

дорівнює половині академічної групи у 25 (30) осіб. 

Якщо на вивчення вибіркової навчальної дисципліни записалось менше 

необхідної кількості студентів, то такі дисципліни вважаються не обраними, а 

студентам пропонується обрати з переліку (скоригований перелік) дисциплін, які 

обрані іншими студентами 

3.3.Обрані студентом навчальні дисципліни затверджуються заступником 

директора коледжу, як складова індивідуального навчального плану студента 

(далі –ІНПС). 

 3.4. Зміна студентом з об’єктивних причин свого вибору після його 

затвердження можлива лише за письмовим дозволом директора коледжу. Не 

допускається зміна обраних дисциплін  після початку навчального семестру, в 

якому вони викладаються. Заява студента на внесення змін до вибіркової 

складової ІНПС подається до початку навчального року за умови, що студент не 

розпочав опанування вибіркової навчальної дисципліни. 

Рішення про можливість задоволення заяви студента щодо внесення змін до 

ІНПС приймається педагогічною радою коледжу. Внесені зміни не мають 

порушувати встановлені в коледжі вимоги щодо мінімальної чисельності 



студентів при формуванні груп на вивчення вибіркових дисциплін. Зміни, 

внесені до ІНПС, затверджуються заступником директора коледжу. 

3.5.Зміна студентом свого вибору після його затвердження можлива якщо 

циклові комісії, дисципліни яких були обрані студентами, у виняткових випадках 

(з огляду на тенденції розвитку галузі та особливості освітніх програм) 

пропонують студентам заміну однієї або кількох навчальних дисциплін. 

Відповідне рішення про зміни приймається за умови отримання згоди всіх 

студентів, які обрали ці дисципліни.  

3.6. Якщо студент у встановлені терміни без поважних причин не скористався 

своїм правом вибору навчальної дисципліни, то відповідні позиції його ІНПС 

визначаються за пропозицією випускової циклової комісії з урахуванням вибору 

інших студентів, які навчаються за цією освітньою програмою і затверджується 

заступником директора коледжу. Відмова студента виконувати сформований 

таким чином індивідуальний навчальний план є грубим порушенням внаслідок 

чого студент відраховується з коледжу за невиконання навчального плану.  

Заяви студентів, з підсумками вільного вибору, та списки груп зберігаються 

упродовж всього терміну навчання студента за відповідним освітнім рівнем. 

 

 

 

 

 

 


