


2 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про вибіркові  навчальні дисципліни у Відокремленому 

структурному підрозділі «Вишнянський фаховий коледж Львівського 

національного університету природокористування»  (далі – Положення) 

регламентує порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін 

здобувачами освіти Відокремленого структурного підрозділу «Вишнянський 

фаховий коледж Львівського національного університету 

природокористування» (далі – Коледж) та розроблено відповідно до Закону 

України «Про фахову передвищу освіту» (стаття 54, пункт 17),  Положення про 

організацію освітнього процесу у Коледжі.  

1.2. Це Положення розроблено з метою конкретизації процедури формування 

переліку, вибору та подальшого вивчення студентами навчальних дисциплін із 

циклу вибіркових для підготовки фахових молодших бакалаврів. 

1.3. Відомості про вибіркові дисципліни містяться у навчальному плані  зі 

спеціальності, що формується на кожний навчальний рік на підставі освітньо-

професійної програми.  

1.4. Вибіркова складова навчального плану має складати не менше 25 

відсотків його обсягу (в кредитах ЄКТС) та призначена для забезпечення 

можливості здобувачу освіти поглибити професійні знання в межах обраної 

освітньо-професійної програми та/або здобути додаткові спеціальні професійні 

компетентності. 

1.5. Навчальні дисципліни вибіркової частини  – це дисципліни, які вводяться 

для формування освітніх і кваліфікаційних компетентностей здобувачів освіти, 

підвищення їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці, 

врахування регіональних потреб та надають можливість здійснення 

поглибленої підготовки за спеціальностями, сприяють академічній мобільності 

студента та його особистим інтересам, дозволяють здійснювати формування 

компетентності здобувача відповідно до вимог ринку праці. 

1.6. Вибіркові навчальні дисципліни поділяються на: 
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● дисципліни за вибором Коледжу; 

● дисципліни за вибором здобувача освіти. 

Дисципліни за вибором Коледжу за певною спеціальністю є для 

здобувача освіти обов’язковими. 

При цьому здобувачі фахової передвищої освіти мають право обирати 

навчальні дисципліни, що пропонуються для здобувачів вищої освіти, за 

погодженням з директором. 

1.7.  Для забезапечення здійснення вибору дисциплін здобувачам 

пропонуються:  зустрічі з викладачами, які пропонують ці курси, презентаційні 

заходи, консультування кураторів академічних груп з усіх питань щодо вибору 

тієї чи іншої дисципліни, ознайомлення із переліком, силабусами вибіркових 

навчальних дисциплін, що  оприлюднюються на офіційному сайті  Коледжу. 

1.8. Вибір дисциплін на подальший період навчання (наступний навчальний 

рік) здійснюється здобувачами 2 і 3 курсу наприкінці навчального року (до 1 

травня).  

1.9. Здобувачі, що навчаються за скороченим терміном навчання, здійснюють 

вибір дисциплін наприкінці першого року навчання - на наступний навчальний 

рік, а надалі - за принципом, передбаченим у п. 1.8. цього положення та з 

урахуванням п. 1.7. даного положення. 

1.10. Вибір дисциплін вибіркової складової  частини освітньої (освітньо-

професійної) програми здобувач освіти здійснює при формуванні 

індивідуального навчального плану в обсязі, що становить не менше 

10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-

професійної програми відповідної спеціальності. Індивідуальний навчальний 

план є обов’язковим для виконання здобувачем фахової передвищої освіти усіх 

форм навчання, в т.ч. за скороченим терміном навчання. 

1.11. Формою підсумкового контролю вибіркових дисциплін є залік. З 

дисциплін, що пропонуються у вибірковому блоці, не передбачаються курсові 

роботи. 
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ІІ. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТАМИ 

ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

2.1. Вибір дисциплін студентами здійснюється шляхом подачі письмової заяви  

(у паперовому або електронному вигляді) на ім’я завідувача відділення 

особисто або на його електронну пошту до 15 травня відповідного навчального 

року (додаток). Заява зберігається у завідувача відділення протягом усього 

терміну навчання студента. 

2.2. Завідувач відділення до 15 червня на підставі поданих заяв готує подання 

на розподіл академічних груп за обраними дисциплінами, а директор Коледжу 

видає відповідний наказ про закріплення студентів за вибірковими 

дисциплінами.  

2.3. Здобувачу освіти може бути відмовлено у реалізації його права щодо 

обрання окремих вибіркових навчальних дисциплін, якщо кількість здобувачів 

освіти, які обрали відповідну навчальну дисципліну, є меншою за встановлену в 

Коледжі  в одній академічній групі з урахуванням ступеня освіти та 

спеціальності. У такому випадку завідувач відділення доводить до відома 

студентів перелік таких дисциплін. Після цього студент протягом тижня 

повинен обрати інші дисципліни, з яких формується кількісно достатня група 

студентів.  

2.4. Здобувача освіти, який не визначився з переліком вибіркових дисциплін та 

не подав заповнену заяву у визначені терміни, завідувач відділення записує до 

тієї академічної групи, що потребує оптимізації кількісного складу з 

подальшим ознайомленням його з відповідним розпорядженням під підпис.  

2.5. Після остаточного формування і погодження академічних груп з вивчення 

вибіркових дисциплін інформація про вибіркові дисципліни вноситься до 

індивідуального плану здобувача освіти, що формується відповідно до 

Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів 

фахової передвищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі 

«Вишнянський фаховий коледж Львівського національного університету 

природокористування». 
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2.6. Зміна здобувачем освіти свого вибору попередньо обраного переліку 

вибіркових дисциплін після затвердження розпорядження директора не 

допускається. 

2. 7.  З даного моменту вибіркова дисципліна стає для студента обов’язковою. 

Самочинна відмова від вивчення курсу складає академічну заборгованість, за 

що здобувач освіти може бути відрахований з Коледжу. 

 

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

3.1. Викладання вибіркових дисциплін здійснюють циклові комісії Коледжу за 

умови наявності відповідного кадрового, навчально-методичного та 

інформаційного забезпечення, що є свідченням спроможності циклової комісії 

оперативно задовольнити потреби здобувачів фахової передвищої освіти для 

створення індивідуальної освітньої траєкторії навчання за обраною 

спеціальністю. 

3.2. Зміст конкретної вибіркової навчальної дисципліни визначає її силабус та 

робоча програма навчальної дисципліни, забезпечення реалізації яких  

спрямоване на поглиблення й вдосконалення загальних та спеціальних 

(фахових) компетентностей, визначених Стандартом фахової передвищої освіти 

та освітньою (освітньо-професійною) програмою зі спеціальності. 

3.4. За зміст та реалізацію вибіркової навчальної дисципліни в освітньому 

процесі несе відповідальність голова циклової комісії та завідувач відділення. 

3.5. Циклові комісії, які забезпечують викладання вибіркових дисциплін, 

подають до 01 вересня кожного навчального року до навчально-методичного 

кабінету силабуси та робочі програми кожної вибіркової дисципліни, 

оформлені відповідно до вимог, передбачених іншими внутрішніми 

нормативними документами Коледжу. Ця інформація оприлюднюється на 

офіційному сайті Коледжу. 

3.6. У разі поновлення, переведення або зарахування на старші курси здобувача 

освіти перезарахування кредитів вибіркових дисциплін здійснюється 
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завідувачем відділення на підставі академічної довідки та додатку до документа 

про освіту в установленому в Коледжі порядку.  

 

IV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1. Це Положення розглядається і схвалюється педагогічною радою Коледжу 

та набуває чинності з дня введення його в дію наказом директора Коледжу. 

4.2. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і ухвалюються 

педагогічною радою Коледжу за поданням завідувача відділення, голів 

циклових комісій та вводяться в дію наказом директора. 
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Додаток 

до Положення про вибіркові   

навчальні дисципліни  

у ВСП «ВФК ЛНУП»  

 

 

Директору ВСП «ВФКЛНУП» 

__________________________________________ 

здобувача фахової передвищоїосвіти 

освітнього-професійного ступеня «фаховий 

молодший бакалавр»  ОПП 

«_________________» 

 
                                                                                                                                    ПІБ 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

 
Прошу включити мене в список здобувачів фахової передвищоїосвіти 

на вивчення наступних  вибіркових компонентів, передбачених ОПП 

«__________»: 
 
 

1  

2  

3  

 

 

(дата)  (підпис)   
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