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ПОЛОЖЕННЯ 

про вибіркові навчальні дисципліни здобувачів фахової передвищої освіти 

в Харківському кооперативному торгово-економічному  

фаховому коледжі  

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про вибіркові навчальні дисципліни в Харківському 

кооперативному торгово-економічному фаховому коледжі (далі – Положення) 

розроблено відповідно до вимог пункту 17 статті 54 розділу IX Закону України 

«Про фахову передвищу освіту» та містить основні вимоги щодо формування 

вибіркової складової навчальних планів i реалізації здобувачами освіти права 

вибору навчальних дисциплін. 

1.2. Навчальне навантаження здобувача фахової передвищої освіти з 

усіх видів навчальної роботи визначається навчальним планом і становить на 

навчальний рік 60 кредитів ЄКТС. Враховується час на аудиторні заняття 

(лекції, практичні, семінарські, лабораторні заняття), самостійну роботу та час 

проходження навчальних і виробничих практик. 

1.3. Індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освіти 

включає нормативні та вибіркові навчальні дисципліни. Нормативні 

(обов’язкові) навчальні дисципліни становлять базову частину вимог освітньо-

професійної програми підготовки фахових молодших бакалаврів. Навчальні 

дисципліни за вибором забезпечують виконання вимог варіативної частини 

освітньо-професійної програми з урахуванням власних освітніх потреб 

здобувача освіти та його уподобань щодо майбутньої професійної діяльності. 

1.4. Вибіркова складова навчального плану та індивідуального 

навчального плану здобувача фахової передвищої освіти має складати не 

менше 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для 

освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти, з урахуванням 

вимог освітньо-професійної програми щодо вивчення її обов’язкових 

компонент. При цьому здобувачі фахової передвищої освіти мають право 

обирати навчальні дисципліни, що пропонуються для здобувачів вищої освіти. 

1.5. Вибіркові навчальні дисципліни – це дисципліни, призначені для 

забезпечення можливостей здобувача освіти поглибити професійні знання в 

межах обраної освітньо-професійної програми та/або здобути додаткові 

спеціальні професійні компетентності. 

 



2. Навчально-методичне забезпечення 

 вибіркових навчальних дисциплін 

 

2.1 Викладання вибіркових дисциплін можуть здійснювати всі циклові 

комісії коледжу за умови наявності відповідного кадрового, навчально-

методичного та інформаційного забезпечення, необхідного для створення 

індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувача фахової передвищої 

освіти за обраною спеціальністю. 

2.2. Циклові комісії, які забезпечують викладання вибіркових дисциплін, 

кожного навчального року подають заступнику директора з навчальної роботи 

перелік  дисциплін, які пропонуються для вибору студентам, робочі навчальні 

програми та анотації навчальних дисциплін. 

2.3. Перелік дисциплін вільного вибору на наступний навчальний рік може 

змінюватись. 

2.4. Затверджені переліки вибіркових дисциплін із зазначенням короткого 

опису змісту дисциплін, обсягу в кредитах ЄКТС та семестру викладання 

розміщуються для ознайомлення студентів на офіційному сайті коледжу. 

 

3. Порядок формування вибіркової складової  

індивідуального навчального плану здобувача освіти 

 

3.1. У кожному з циклів дисциплін, які входять до навчального плану 

(загальної та профільної підготовки), здобувач освіти має можливість обрати 

вибіркові дисципліни (у межах передбаченої варіативної складової), які в 

сукупності з нормативними (обов’язковими) формують його індивідуальний 

навчальний план. 

3.2. Формування вибіркової складової індивідуального навчального плану 

здобувача освіти здійснюється на наступний навчальний рік у такому порядку: 

3.2.1. На початку І семестру доводиться до відома здобувачів освіти 

перелік дисциплін вільного вибору на подальший період навчання, порядок їх 

вивчення та анотація до змісту, організовуються зустрічі з викладачами, які 

викладають ці дисципліни. 

3.2.2. У кінці ІІ семестру кожного навчального року здобувачі освіти 

подають заступнику директора з навчальної роботи заяви про обрані ними 

дисципліни (додаток 1) з проханням включити їх до свого індивідуального 

плану на наступний навчальний рік. 

3.2.3. Завідувачі відділень на підставі аналізу заяв здобувачів освіти 

формують навчальні групи для вивчення вибіркових дисциплін та готують 

відповідний проєкт наказу. 

3.3. Мінімальна чисельність здобувачів освіти в групі з вивчення 

вибіркових дисциплін повинна складати не менше 20 осіб. 

Якщо на блок дисциплін не записалася мінімально необхідна кількість 

студентів, завідувач відділення доводить до відома студента перелік дисциплін, 

які вважаються не обраними, і студент може обрати ту дисципліну, де є або 

може з’явитися достатня кількість студентів. 

 



3.4. Заяви студентів щодо вибіркових дисциплін, включених після 

погодження у встановленому порядку до індивідуальних навчальних планів, 

зберігаються у навчальній частині впродовж одного року. 

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

надавши відповідні документи, звертається до завідувача відділення із заявою 

для запису на вивчення обраних ним дисциплін. Студент, який знехтував своїм 

правом вибору, буде записаний на вивчення тих дисциплін, які вважаються 

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

потоків. 

3.6. Студент в односторонньому порядку не може відмовитись від 

вивчення запланованої дисципліни. Така відмова може призвести до 

академічної заборгованості.  

3.7. Внесення до індивідуального навчального плану здобувача освіти 

додаткових навчальних дисциплін без погодження із заступником директора з 

навчальної роботи не має юридичної сили. Вивчені таким чином курси не 

зараховуються. 

3.8. З об’єктивних причин здобувач освіти може внести зміни до заявленої 

ним варіативної складової індивідуального навчального плану на наступний 

навчальний рік, подавши до навчальної частини відповідну 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.  

3.9. Обрані дисципліни вносяться до робочих навчальних планів 

спеціальностей і визначають навчальне навантаження циклових комісій і 

конкретного викладача, яке розраховується до початку навчального року для 

навчальних планів і освітніх програм для здобувачів освіти.  

3.10. У разі поновлення, переведення студента перезарахування 

вибіркових дисциплін проводиться відповідно до розпорядження заступника 

директора з навчальної роботи, підставою для якого є заява студента, подання 

завідувача відділення та академічна довідка студента. 

3.11. Перезарахування кредитів проводиться за рахунок фактично 

вивчених дисциплін певного циклу за умови однакової кількості кредитів. 

 

 

 

Розглянуто і схвалено 

на засіданні педагогічної ради коледжу 

протокол № 1 

від « 31 »  серпня   2021 року  



Додаток 1 

 

Заступнику директора 

з навчальної роботи 

Азовській В. П. 

студента (ки) __ курсу, групи ____ 

спеціальності __________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
(ПІБ студента) 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

 

Прошу включити до мого індивідуального навчального плану на 

20__/20 __  навчальний рік такі навчальні дисципліни вільного вибору: 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

 

 

_______                                                                 _____________ 

     (дата)                                                                                                                           (підпис) 

 

 

 


