
  



1. Загальні положення 
 

1.1. Положення про порядок та умови обрання здобувачами фахової передвищої 

освіти вибіркових навчальних дисциплін у Відокремленому підрозділі «Брянківський 

коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка” (далі - 

Положення) містить основні вимоги щодо здійснення студентом права вибору відповідно 

до Розділу ХI статі 54 Закону України «Про фахову передвищу освіту» № 2745VІІІ від 6 

червня 2019 року, пункт 1 підпункт 17 «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».  

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

складову та вибіркову, що формується випусковою цикловою комісією. Обсяг дисциплін 

вибіркової складової складає не менше 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, 

передбачених для освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти, з яких обсяг 

дисциплін вільного вибору студентів складає не менше 10 відсотків загальної кількості 

кредитів ЄКТС.  

1.3. Навчальні дисципліни за вибором студента – це дисципліни, які вводяться 

фаховим навчальним 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 можливість здійснення поглибленої 

підготовки за спеціальностями та спеціалізаціями, що визначають характер майбутньої 

діяльності; сприяють академічній мобільності студента та його особистим інтересам, 

дозволяють здійснювати впровадження спеціалізацій у межах базової спеціальності з 

метою формування компетентності здобувача відповідно до вимог ринку праці.  

1.4. Вибір дисциплін вибіркової частини освітньо-професійної програми студент 

здійснює при формуванні індивідуального навчального плану (ІНПС), який  є основним 

робочим документом фахового молодшого бакалавра.  

Індивідуальний навчальний план студента розробляється на навчальний рік на 

підставі робочого навчального плану і включає всі нормативні навчальні дисципліни та 

вибіркові навчальні дисципліни, обрані студентом, з обов'язковим дотриманням 

нормативно встановлених термінів підготовки фахового молодшого бакалавра, з 

урахуванням структурно-логічної послідовності вивчення навчальних дисциплін, що 

визначають зміст освіти за певною спеціальністю, та системи оцінювання (підсумковий 

контроль знань, державна атестація випускника).  

1.5. Вибіркові навчальні дисципліни поділяються на:  

– дисципліни за вибором фахового закладу освіти;  

– дисципліни за вибором студента професійно орієнтовані (альтернативні або за 

блоками спеціалізації), вільного вибору студента.  

Дисципліни за вибором фахового закладу освіти за певною спеціальністю є для 

студента обов’язковими.  



Професійно орієнтовані вибіркові дисципліни представлені в навчальному плані 

відповідної спеціальності парами альтернативних навчальних дисциплін, що вивчаються в 

конкретному семестрі та  є однаковими за обсягом кредитів та формою контролю.  

Реалізація вільного вибору дисциплін студентами передбачає вибір окремих 

дисциплін з переліку на відповідний навчальний рік.  

Студенти мають право обрати вибіркові дисципліни на весь період навчання.  

Відповідна циклова комісія, що пропонує вибіркові дисципліни, забезпечує 

підготовку робочих навчальних програм з дисциплін, методичних та організаційних 

матеріалів, необхідних для вивчення вибіркових дисциплін.  

Перелік, обов’язкова кількість для вивчення та обсяг вибіркових дисциплін для 

конкретного семестру вказана в навчальному плані..  

1.6. Вивчення вибіркових дисциплін проводиться з другого навчального року 

(третього семестру).  

Вивчення вибіркових дисциплін для здобувачів фахової перевищої освіти, які 

вступили до коледжу на базі повної загальної середньої освіти та освітньо-

кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник», може проводитися з першого курсу (з 

першого семестру). 

1.7. Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить, як правило, 1,5-2 кредити 

ЄКТС. Формою підсумкового контролю вибіркових дисциплін, як правило, є залік. З 

дисциплін, що пропонуються у вибірковому блоці, не рекомендується передбачати 

курсові роботи.  

1.8. Студенти першого року навчання можуть брати участь у виборі навчальних 

дисциплін із циклу вільного вибору студента таким чином:  

– при виборі за блоками дисциплін – при написанні заяви на вступ до 

спеціальності;  

– при виборі окремих дисциплін з переліку – тільки для наступного року навчання. 

 

 

2. Порядок формування вибіркової складової індивідуального  

навчального плану студента 
 

2.1. Право вибору надається усім здобувачам фахової передвищої освіти. Кількість 

вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік, години на їх вивчення, форми 

контролю визначаються робочим навчальним планом освітньо-професійної програми 

спеціальності, за яким навчається студент. 

2.2. Циклові комісії коледжу, які забезпечують викладання вибіркових дисциплін, 

кожного навчального року подають до навчально-методичного кабінету до 15 квітня  

список (перелік) дисциплін, які пропонуються для вибору студентам, робочі навчальні 

програми та анотації навчальних дисциплін (силабуси) разом з протоколами рішення 

циклових комісій.  

2.3. Перелік дисциплін вільного вибору на наступний навчальний рік може 

змінюватись, оскільки періодично переглядається та оновлюється відповідно до сучасних 

вимог. 

Зміни до переліку вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік 

розглядаються на засіданні циклових комісій коледжу. Після схвалення перелік 



вибіркових дисциплін подається на затвердження педагогічною радою коледжу, після 

чого вносяться зміни до навчальних планів зі спеціальностей. 

При розгляді змін до переліку вибіркових дисциплін обов’язково аналізується 

забезпечення циклової комісії щодо можливості організації освітнього процесу високої 

якості. Основними критеріями є: кадрове забезпечення (науковий ступінь, вища 

кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, досвід викладання дисципліни, 

особистий рейтинг); навчально-методичне забезпечення (силабус); матеріально-технічне 

забезпечення. 

2.4. Затверджені переліки вибіркових дисциплін із зазначенням короткого опису 

змісту дисциплін, обсягу в кредитах ЄКТС, семестру вивчення, прізвищ, ініціалів, 

наукових ступенів і вчених звань викладачів, що їх викладатимуть, до 20 квітня 

розміщуються на сайті коледжу та на інформаційних стендах відділення/навчальної 

частини для ознайомлення студентів з ними.  

Завідувач відділення/навчально-методичного кабінету також до 20 квітня 

поточного року проводить виробничі збори студентів кожного курсу, на яких доводить до 

їх відома перелік вибіркових дисциплін на навчальний рік та нормативні вимоги щодо їх 

вивчення, надає перелік вибіркових дисциплін старостам груп. 

Для отримання більш детальної інформації студенти мають право ознайомитись із 

навчальним планом підготовки, робочими програмами навчальних дисциплін.  

Для забезпечення принципу конкурентності при виборі студентами вибіркових 

дисциплін педагогічні працівники циклових комісій у вільний від аудиторних занять час 

проводять відповідні презентаційні заходи (читають оглядові лекції, готують 

інформаційні матеріали, що можуть бути розміщені на інформаційному стенді або сайті 

коледжу  тощо). 

2.5. До 01 травня студенти попередньо обирають вибіркові предмети і записуються 

на їх вивчення у старост груп, які складають списки студентів (Додаток 1) та подають їх 

завідувачу відділення/навчально-методичного кабінету для формування груп. Мінімальна 

чисельність здобувачів фахової передвищої освіти у групі з вивчення вибіркових 

дисциплін повинна складати від 14 до 18 осіб для гуманітарно-природничих дисциплін, 

від 8 до 12 осіб для професійно орієнтованих дисциплін.  

Якщо на окрему вибіркову дисципліну не записалася мінімально необхідна 

кількість студентів, завідувач відділення/навчально-методичного кабінету доводить до 

відома студента про перелік дисциплін, які вважаються не обраними, і студент може 

обрати протягом двох днів ту дисципліну, де є, або може з’явитися достатня для навчання 

кількість студентів.  

2.6. Після погодження переліку обраних дисциплін з цикловими комісіями,  

студенти подають завідувачу відділення/навчально-методичного кабінету заяви (Додаток 

2) про обрані ними дисципліни з проханням включити їх до свого індивідуального плану.  

Обрані дисципліни з переліку, погодженим з цикловими комісіями (Додаток 3), 

вносяться до робочих навчальних планів зі спеціальностей і визначають навчальне 

навантаження викладачів циклової комісії на наступний навчальний рік. 

2.7. Заяви студентів щодо вибіркових дисциплін, включених після погодження у 

встановленому порядку до індивідуальних планів, зберігаються у відділенні (навчальній 

частині) протягом усього терміну навчання студента.  

2.8. Якщо студент із поважної причини не зміг записатися вчасно, він, надавши 

відповідні документи, звертається до завідувача відділення/навчально-методичного 



кабінету із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін протягом першого 

робочого тижня після того, як він з'явився на навчання.  

Студент, який знехтував своїм правом вибору, буде записаний завідувачем 

відділення/навчально-методичного кабінету на вивчення тих дисциплін, які вважаються 

базовими для його спеціальності, або з міркувань оптимізації навчальних груп.  

2.9. Студент в односторонньому порядку не може відмовитись від вивчення 

запланованої дисципліни. Самочинна відмова від запланованої дисципліни тягне за собою 

академічну заборгованість. Внесення у ІНПС додаткових навчальних дисциплін без 

погодження із завідувачем відділення/навчально-методичного кабінету не має юридичної 

сили. Вивчені таким чином курси не зараховуються.  

2.10. З об’єктивних причин студент може внести зміни до заявленої ним вибіркової 

складової ІНПС на наступний навчальний рік, подавши заяву на ім’я заступника 

директора з навчальної роботи. Заява може подаватись до початку навчального року за 

умови, що студент не розпочав опанування вибіркової навчальної дисципліни.  

Якщо вивчення навчальної дисципліни розраховано на декілька семестрів, то 

змінювати ІНПС в частині, що стосується вибіркової дисципліни, вивчення якої 

розпочато, неможливо.  

2.11. Перевірка фактичного виконання ІНПС студентами коледжу здійснюється 

щорічно завідувачем відділення/навчально-методичного кабінету  в перший тиждень після 

завершення навчального року, на підставі аналізу приймається рішення щодо подальшого 

навчання здобувача фахової передвищої освіти.  

2.12. Розклад занять формується навчальною частиною з урахуванням забезпечення 

права студентів на вивчення дисциплін вільного вибору в час, що не співпадає з 

розкладом занять студента за спеціальністю. 

 

 

3. Прикінцеві положення 
 

3.1. Циклова комісія може дозволити студентам-учасникам програм академічної 

мобільності зараховувати вибіркові дисципліни, які прослухані в іншому ЗФПО або ЗВО, 

але не передбачені навчальним планом спеціальності коледжу.  

3.2. Циклова комісія може дозволити перезарахування дисциплін у разі поновлення 

або переведення студента. Перезарахування вибіркових дисциплін проводиться 

завідувачем відділення/навчально-методичного кабінету  на підставі академічної довідки, 

наданої студентом в установленому порядку. 

3.3. Перезарахування кредитів проводиться за рахунок фактично вивчених 

дисциплін певного циклу за умови виконання ними функції споріднених компетентностей 

або  однакової (чи більшої) кількості кредитів.  

3.4. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться та затверджуються 

педагогічною радою коледжу в тому ж порядку, що й саме Положення.  

3.5. Дане Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових 

навчальних дисциплін набуває чинності з моменту його затвердження. 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

 

СПИСОК СТУДЕНТІВ ______ групи 

на вивчення вибіркової дисципліни 

«___________________________________________________________________» 
(назва дисципліни) 

 

 

1.________________________________________________________  
(ПІБ студента) 

2.________________________________________________________ 
(ПІБ студента) 

3.________________________________________________________  

4.________________________________________________________  

5.________________________________________________________  

6.________________________________________________________  

7. _________________________________________________________ 

8. _________________________________________________________ 

9. _________________________________________________________ 

10. ________________________________________________________ 

11._________________________________________________________ 

12. ________________________________________________________ 

13. ________________________________________________________ 

14. _________________________________________________________ 

15. _________________________________________________________ 

16. _________________________________________________________ 

17. _________________________________________________________ 

18. _________________________________________________________ 

19. _________________________________________________________ 

20. _________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Староста ____ групи ___________________________________________  

(підпис та ПІБ студента) 

  



Додаток 2 

 

 

Заступнику директора з НР ВСП «Брянківський 

   фаховий коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»  

_________________________________________  
прізвище, ініціали 

студента І курсу групи __________________  

спеціальності ____________________________ 

________________________________________ 
прізвище, ім’я, по батькові повністю 

 

 

 

ЗАЯВА  

 

 

Із запропонованих навчальним планом вибіркових дисциплін (з переліку) освітньо-

професійної програми спеціальності _____________________________________________ 

я обираю такі дисципліни:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

__________                                                                    ____________________  
    дата                                                                                                    підпис 

  



Додаток 3 

 

Перелік обраних студентами  

вибіркових дисциплін для вивчення у ________________ н.р.  

 

1 курс 

№ 

з / п 

Назва вибіркової дисципліни Академічна  група 

_______________ 

Вступ на основі  

    

    

    

    

    

    

    

 

2 курс 

№ 

з / п 

Назва вибіркової дисципліни Академічна  група 

_______________ 

Вступ на основі  

    

    

    

    

    

    

 

3 курс 

№ 

з / п 

Назва вибіркової дисципліни Академічна  група 

_______________ 

Вступ на основі  

    

    

    

    

    

    

 

4 курс 

№ 

з / п 

Назва вибіркової дисципліни Академічна  група 

_______________ 

Вступ на основі  

    

    

    

    

    

 

Завідувач відділення/навчально-методичного кабінету ____________________________ 

Додаток (рішення циклової комісії) ____________________________________ 

   ______________________________________ 

   ______________________________________ 


