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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 відпо-

відно до Розділу IX статті 54  Закону України  «Про фахову передвищу освіту» , пункт 

17 « вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньо-про-

фесійною програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше 10 від-

сотків загальної кількості кредитів ЄКТС , передбачених для освітньо-професійної 

програми фахової передвищої освіти». 

1.1 Освітньо-професійна програма з будь-якої спеціалізації містить нормативну та ва-

ріативну складову, що формується випускними цикловими комісіями. Обсяг дисцип-

лін вільного вибору студентів становить не менше 10 відсотків загальної кількості 

кредитів ЄКТС , передбачених для освітньо-професійної програми фахової передви-

щої освіти. 

1.3.Навчальні дисципліни за вибором студента- це дисципліни, які вводяться навча-

льним закладом для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних вимог 

особи для потреб суспільства, ефективнішого використання можливостей закладу 

освіти, врахування регіональних особливостей тощо. 

Вибіркові навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки надають мож-

ливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями та спеціалізаціями, що 

визначають характер майбутньої діяльності, сприяють академічній мобільності сту-

дента та його особистим інтересам, дозволяють здійснювати впровадження спеціалі-

зацій у межах базової спеціальності з метою формування компетентності здобувача 

відповідно до вимог ринку праці. 

1.4. При виборі дисциплін студент має забезпечити виконання встановленого річного 

обсягу навчальних кредитів на навчальний рік. 

1.5. Вибір дисциплін варіативної частини освітньо-професійної програми студент 

здійснює при формуванні індивідуального навчального плану, який є основним робо-

чим документом студента. 

Індивідуальний навчальний план студента розробляється на навчальний рік на підс-

таві робочого навчального плану і включає всі нормативні навчальні дисципліни та 

вибіркові навчальні дисципліни, обрані студентом, з обов’язковим дотриманням но-

рмативно встановлених термінів підготовки фахівця ,з урахуванням структурно-логі-

чної послідовності вивчення навчальних дисциплін, що визначають зміст освіти за 

певною спеціальністю, та системи оцінювання ( проміжний, підсумковий контроль, 

атестація випускника). 

 

 

 



1.6. Вибіркові навчальні дисципліни поділяються на: 

- дисципліни за вибором навчального закладу; 

( є для студента обов’язковими) 

-дисципліни вільного вибору студента. 

 

Вибіркові дисципліни представлені в навчальному плані відповідної спеціалізації па-

рами альтернативних навчальних дисциплін, що вивчаються в конкретному семестрі 

і є однаковими за обсягом кредитів та формою контролю. Студент в обов’язковому 

порядку обирає одну із запропонованих дисциплін. Кількість та обсяг дисциплін ві-

льного вибору студента  для конкретного семестру вказана в навчальному плані. 

1.7. Вивчення вибіркових дисциплін проводиться : 

- за прийомом на базі основної школи- з третього року навчання (п’ятого семестру); 

- за прийомом на базі старшої школи- з першого року навчання ( другого семестру). 

1.8. Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить не менше 1,5 кредити ЄКТС. Фо-

рмою підсумкового контролю вибіркових дисциплін є диференційований залік. 

2. Навчально-методичне забезпечення вибіркових навчальних дисциплін   

2.1.Викладання вибіркових дисциплін можуть здійснювати усі циклові комісії за 

умови наявності відповідного кадрового, навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення, що є свідченням спроможності оперативно задовольнити потреби здо-

бувачів освіти для створення індивідуальної освітньої траєкторії навчання. 

2.2. Циклові комісії, які забезпечують викладання вибіркових дисциплін, кожного на-

вчального року подають до навчальної частини список дисциплін, які пропонуються 

для вибору студентами, робочі навчальні програми та анотації навчальних дисциплін 

разом з протоколами рішення циклових комісій. 

2.3. Перелік дисциплін вільного вибору студентів може змінюватися щороку. 

2.4. Затверджені переліки вибіркових дисциплін доводяться до відома студентів заві-

дувачами відділень із зазначенням короткого опису змісту дисциплін, обсягу в креди-

тах та семестру викладання. 

           3. Порядок формування вибіркової складової індивідуального  

                                        навчального плану студента 

3.1. Для формування контингенту студентів для вивчення вибіркових дисциплін заві-

дувачі відділень ознайомлюють студентів з переліком вибіркових дисциплін, сприя-

ють студентам в одержанні в повному обсязі інформації про вибіркову дисципліну, 

організовують зустрічі з викладачами, які пропонують ці курси. Кураторами 



академічних груп забезпечується консультативна допомога з усіх питань щодо вибору 

тієї чи іншої дисципліни. 

3.2. Про свій вибір навчальної дисципліни студент вказує у заяві (зразок заяви Дода-

ток №1 до Положення), яку подає завідувачу відділення. 

3.3. Строки подання заяви -не пізніше ніж за два місяці до початку семестру, в якому 

вивчається дисципліна за вибором. 

3.4. На підставі аналізу заяв здобувачів освіти завідувач відділення визначає обраний 

курс за вибором студентів для включення їх до індивідуального  навчального плану . 

3.5. Мінімальна чисельність студентів у групі з вивчення вибіркових дисциплін по-

винна складати не менше 50% від загальної чисельності студентів у групі. Студенти, 

які опинились у меншості, автоматично вважаються студентами групи, які складають 

більшість. 

3.6.Завідувач відділення готує проект наказу  про вивчення вибіркових дисциплін. 

Дана процедура має бути завершена до кінця семестру. 

3.7. Заяви студентів щодо вибіркових дисциплін, включених після погодження у вста-

новленому порядку до індивідуальних планів, зберігаються у завідувача відділення 

впродовж одного року. 

3.8.Студент в односторонньому порядку не може відмовитися від вивчення заплано-

ваної дисципліни. Самочинна відмова від запланованої дисципліни тягне за собою 

академічну заборгованість. 

                                        4. Прикінцеві положення 

4.1 Перезарахування дисциплін за вибором у разі поновлення та переведення студе-

нта проводиться за умови відповідності кредитів. 

4.2. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться та затверджуються у тому 

ж порядку, що й саме Положення. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Додаток 1 

                                                                                  

                                                                                 Завідувачу медсестринського 

        (фельдшерсько-акушерського) 

        відділення 

                 Первомайського медичного 

        коледжу 

        П.І.П. 

        студента(-ки)______групи 

        П.І.П. 

 

                    

    Заява  

 

 Прошу включити в мій індивідуальний навчальний план на  

 I (II) семестр 202.. /202..  навчального року дисципліну вільного вибору: 

─  
─  

 

    Дата    Підпис 
 

 

 

 


