
ПАМ’ЯТКА  

про умови та порядок вибору здобувачами фахової пердвищої освіти  

вибіркових дисциплін 

Вибір здобувачем навчальних дисциплін, у межах передбачених відповідною освітньо-

професійною програмою та навчальним планом становить 10% від загальної кількості ЄКТС. 

Вибіркові дисципліни професійної підготовки надають можливість поглиблення 

професійних знань, здобуття додаткових загальних та загально-професійних компетентностей, 

сприяють академічній мобільності здобувача та його особистим інтересам. 

Студенти мають право обирати із запропонованого переліку вибіркові дисципліни на 

навчальний рік. 

Голова циклової комісії разом з викладачами проводить збори для здобувачів кожного 

року, на яких доводить до відома перелік та анотації вибіркових дисциплін на навчальний рік та 

нормативні вимоги щодо їх вивчення. Старости груп отримують бланки заяв, які роздають 

студентам в академічних групах для оформлення ними заяв на вибір дисциплін. Заяви 

зберігаються в навчальній частині протягом усього терміну навчання здобувача. 

Для здобувачів 1 курсу збори проводяться в останній тиждень навчального року. 

Здобувачі, що навчаються на другому курсі подають заяву на ім’я голови циклової комісії, що 

забезпечує освітньо-професійну програму, за якою вони навчаються, про обрані ними 

дисципліни на наступний навчальний рік до 15 листопада. 

Після того як голова циклової комісії опрацював заяви, визначаються вибіркові 

дисципліни, які будуть внесені в індивідуальний план здобувача для вивчення в наступному 

навчальному році. Мінімальна чисельність здобувачів з вивчення вибіркових дисциплін 

повинна складати не менше 50 % від загальної кількості здобувачів академічної групи.  

Студент, який з 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. 

Студент, який самостійно не визначився з переліком вибіркових дисциплін та не подав 

заповнену заяву у визначені терміни, може бути рекомендований для включення в будь -яку 

групу за рішенням циклової комісії. 

Після остаточного погодження академічних груп з вивчення вибіркових дисциплін, 

інформація про вибіркові дисципліни вноситься в індивідуальний план здобувача. З цього 

моменту вибіркова дисципліна стає для здобувача є обов’язковою. 

Зміна обраних дисциплін після початку навчального семестру, в якому вони 

викладаються, не допускаються. 


