
 
 

 



1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір 

навчальних дисциплін  ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій  

НУ «Львівська політехніка»  (далі – Положення) забезпечує реалізацію 

студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін, передбаченого 

пунктом 15 частини першої статті 62 Закону України «Про вищу освіту», 

абзацами 3 і 4  пункту 2 статті 49 Закону України «Про фахову передвищу 

освіту», де зазначено про те, що освітньо-професійні програми фахової 

передвищої освіти повинні передбачати освітні компоненти для вільного 

вибору здобувачів фахової передвищої освіти; а також  Положення про 

організацію освітнього процесу та інших внутрішніх нормативних 

документів ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій НУ «Львівська 

політехніка»  (Далі –Фаховий коледж).  

1.2  Цим Положенням  визначається процедура формування переліку, 

обрання та подальшого вивчення здобувачами фахової передвищої освіти 

ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій НУ «Львівська 

політехніка» вибіркових навчальних дисциплін у межах, передбачених 

відповідною освітньою програмою та навчальним планом, здійснення 

контролю за результатами навчання за обраними дисциплінами.  

1.3  Освітня програма з будь-якої спеціальності містить нормативну 

складову та варіативну, що формується випусковою цикловою комісією. 

Переліки вибіркових дисциплін для кожної спеціальності, з якої в коледжі 

здійснюється підготовка фахівців, мають узгоджуватись з освітніми 

програмами (освітньо-професійними й освітньо-науковими) та навчальними 

планами. 

1.4 Навчальні дисципліни за вибором студента – це дисципліни, які 

вводяться 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 спеціальності з метою 

формування компетентності здобувача відповідно до вимог ринку праці та 

врахування їх освітньо-культурних  запитів  й інтересів.  

    1.5 Вибіркова складова навчального плану має складати не менше 25 

відсотків обсягу (в кредитах ЄКТС) навчального плану. Вибір навчальних 

дисциплін здійснюється здобувачем освіти 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. 

    1.6 Вибіркові навчальні дисципліни, внесені до індивідуального 

навчального плану студента, є обов’язковими для їх вивчення студентом. 

1.7 Запис студентів на вивчення блоків вибіркових дисциплін та окремих 

вибіркових дисциплін проводиться за заявами.  

 

2. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТАМИ 

НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 2.1. Засади вибору студентами навчальних дисциплін вибіркового блоку  

2.1.1. Кожний студент в рамках програми на підставі навчальних планів 

підготовки «фаховий молодший бакалавр» відповідної спеціальності формує 

свій перелік дисциплін вільного вибору. 

2.1.2. Студент зазначає в заяві вибіркові дисципліни виключно в межах 

навчальних планів відповідного освітнього ступеня. 

 2.1.3. Початок вивчення вибіркових дисциплін для освітнього ступеня 

«фахофий молодший бакалавр» залежить від базового рівня, за яким 

студенти вступали на навчання:  

-для студентів, які навчаються на основі базової загальної середньої освіти – 

з третього семестру 

   - для студентів, які навчаються за освітніми програмами на основі повної 

загальної середньої школи та на  основі диплома кваліфікованого робітника, 



молодшого спеціаліста та ступеня вищої освіти, вільний вибір дисциплін 

заплановано у першому навчальному році. 

 2.1.4. Після затвердження переліку вибіркових дисциплін та списків 

студентів, що записалися на певні вибіркові дисципліни, затверджені 

дисципліни є обов’язковими для вивчення.  

Студент в односторонньому порядку не може відмовитись від вивчення 

запланованої вибіркової дисципліни. 

 2.1.5. Самочинна відмова від вивчення вибіркової дисципліни, включеної до 

робочого навчального плану, є підставою для виникнення академічної 

заборгованості (з наступним позбавленням стипендії для студентів, що 

навчаються за кошти державного бюджету).  

Внесення додаткових вибіркових дисциплін після коригування планів і 

їх затвердження неможливе. 

2.1.6. За бажанням студенти можуть вивчати додаткові дисципліни з 

вибіркового блоку факультативно, на засадах додаткових платних послуг. 

 

2.2. Порядок оприлюднення інформації щодо вивчення навчальних 

дисциплін на засадах вільного вибору студента. 

2.2.1. Випускові циклові комісії, які забезпечують викладання вибіркових 

навчальних дисциплін (блоку вільного вибору студента), оприлюднюють 

навчальні, робочі програми пропонованих довільного вибору студентами 

навчальних дисциплін, а також інформаційний пакет вибіркової навчальної 

дисципліни 

2.2.2. Випускова ЦК ознайомлює студентів із порядком запису, термінами й 

особливостями формування груп для вивчення навчальних дисциплін 

вільного вибору. 

 

2.3. Процедура реєстрації студентів для вивчення вибіркових 

навчальних дисциплін 

2.3.1. Інформаційно-організаційну підтримку при вільному виборі 

студентами дисциплін вибіркового блоку здійснює куратор академічної 

групи.  



2.3.2. Студенти освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр» денної 

форми навчання подають заяви (додаток А або Б) для реєстрації щодо 

вивчення вибіркових навчальних дисциплін у наступному навчальному році 

у весняному семестрі попереднього навчального року, протягом першого 

тижня квітня. Протягом наступного тижня відбувається коригування і 

затвердження планів. 

Для студентів, які навчаються за освітніми програмами, в яких 

вільний вибір студентів заплановано у першому навчальному році, вибір 

організовується упродовж перших двох тижнів навчання. 

 Єдиний для Коледжу графік затверджується розпорядженням 

директора. 

2.3.4. Несвоєчасне подання студентом заяви на вивчення вибіркових 

дисциплін є грубим порушенням навчальної дисципліни. У цьому випадку 

студент, що не визначився з вибором, прикріплюється деканатом до вже 

сформованої групи для вивчення вибіркових навчальних дисциплін 

відповідним розпорядженням (із ознайомленням під підпис). 

2.3.8. Перелік вибіркових навчальних дисциплін, згідно з поданими заявами і 

сформованими групами, затверджується педагогічної  радою. 

2.3.9 Згідно з рішенням педагогічної ради ця інформація враховується під час 

формування робочого навчального плану та складання розкладу навчальних 

занять у наступному навчальному році. 

 

3 ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ 

3.1 У випадку поновлення, переведення студента, допуску до занять після 

завершення академічної відпустки або зарахування для здобуття освітнього 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» можливе перезарахування 

вибіркових дисциплін за рахунок фактично вивчених дисциплін із циклу 

вільного вибору.  

3.2 Зміни і доповнення до цього положення вносяться за рішенням 

педагогічної ради . 

 

 



 

 

 

Додаток А 

 Заступнику  директора з НР 

__________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

студента(ки)__________________курсу 

спеціальності______________________

__________________________________ 
(шифр, назва) 

групи ______________________ 

__________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові повністю) 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

на вивчення навчальних дисциплін за вибором* на 20__- 20____н.р. 

 

Прошу  зарахувати  мене в  групу  для  вивчення  таких   вибіркових 

навчальних  дисциплін: 

__________________________________________________________________ 
(назва дисципліни та семестр вивчення) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

«_____ »_____________ 20__р. _____________________________ 
                                                                          (підпис) (прізвище, ініціали студента) 

 

 

 

 * 

 – студенти мають право подати колективну заяву (від академічної 

групи) на вивчення дисциплін за вибором  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток Б  

 

                                                                       

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Заст директора з НР _____________ «___»______20___ р.  

                                                       

                                                      ПОГОДЖЕНО    

                                   (Голова ЦК)___________  «____»______________20___р.  

 

 

СПИСОК СТУДЕНТІВ 

на вивчення вибіркової дисципліни 

«_________________________________________________________________» 

 

 

№  

З/П 

Прізвище, імя, по батькові   

студента 

Назва навчальної 

дисципліни 

Семестр вивчення 

    

    

    

 

 

Класний керівник      _____________    / Імя, по батькові, прізвище/ 
                                                          (підпис) 

 

«___»________________202_ рік 


