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1. Загальні положення

1.1. Положення розроблено з метою конкретизації процедури 
формування переліку та подальшого вивчення студентами 
навчальних дисциплін з циклу вільного вибору для освітньо- 
професійного ступеня фаховий молодший бакалавр.

1.2. Положення розроблено відповідно до ст..49 п.З Закону України 
«Про фахову передвищу освіту» та визначає процедуру проведення 
та оформлення запису студентів на вивчення вибіркових освітніх 
компонент передбачених відповідною освітньо - професійною 
програмою та навчальним планом фахових молодших бакалаврів.

1.3. Вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною 
освітньо-професійною програмою та індивідуальним навчальним 
планом, повинен становити не менше як 10% загальної кількості 
кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня.

1.4. Для конкретизації планування та організації освітнього процесу на 
кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, який 
формується на підставі обов’язкової частини навчального плану 
відповідної спеціальності, освітньо-професійної програми та 
затвердженого переліку вибіркових освітніх компонент.

1.5. До переліку дисциплін робочого навчального плану входять 
обов’язкові освітні компоненти та освітні компоненти вільного 
вибору, які студенти обирають самостійно.

1.6. Освітні компоненти за вибором здобувана фахової передвищої 
освіти або вибіркові освітні компоненти ( навчальні дисципліни)-це 
дисципліни, які вводяться коледжем, а також цикловими комісіями 
коледжу з метою задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб 
студентів, посилення їх конкурентоспроможності та затребуваності 
на ринку праці та ефективного використання можливостей коледжу, 
сприяють академічній мобільності студента та його особистим 
інтересам.

2. Організаційно-методичне забезпечення права здобувачів фахової 
перевищої освіти на вибір освітніх компонент

2.1. Вивчення блоку вибіркових освітніх компонент(дисциплін ) 
починається з другого навчального року. В травні протягом тижня 
відбувається запис на вибіркові освітні компоненти (дисципліни), 
наступний тиждень є тижнем корегування планів. Кожен студент на



підставі навчальних планів підготовки фахових молодших 
бакалаврів відповідної спеціальності, освітньо-професійної 
програми формує свій план опанування освітніх компонент 
(навчальних дисциплін), включаючи до нього нормативні і вибіркові 
освітні компоненти (навчальні дисципліни). Запис проводиться 
тільки на вибіркові освітні компоненти за навчальними планами 
відповідного освітнього-професійного ступеня.

2.2. Студенти записуються на освітні компоненти вільного вибору у 
академічних наставників, подаючи заяву. Дані передаються 
заступнику директора з навчальної роботи, який здійснює 
попередній аналіз результатів записів та подає інформацію 
директору коледжу. Якщо на вибіркову освітню компоненету 
записалось недостатньо студентів (менше обумовленого числа осіб), 
ця дисципліна оголошується як така, на яку запис не відбувся. В 
цьому випадку відбувається корегування плану.

2.3. Студентам, які вибрали освітні компоненти, навколо яких не 
згрупувалась необхідна кількість осіб, надають можливість 
здійснити повторний вибір дисциплін.

2.4. Студент в односторонньому порядку не може відмовитись від 
вільного вибору освітніх компонент. Самочинна відмова від 
вивчення курсу тягне за собою академічну заборгованість, за що 
студент може бути відрахований з коледжу.

2.5. Студент, який знехтував своїм правом вибору, буде записаний на 
вивчення тієї освітньої комплненти, яку запропонував коледж.

2.6. Після того, як відбувся запис та корегування запису на вибіркові 
освітні компоненти, заступник директора з навчальної роботи готує 
службове подання директору коледжу до наказу про перелік 
вибіркових освітніх компонент та кількісний склад груп.

2.7. За результатами запису на вибіркові освітні компоненти заступник 
директора з навчальної роботи готує наказ про затвердження 
персонального складу груп. Пропозиції щодо змін до варіативної 
частини робочого навчального плану на наступний навчальний рік 
формуються на циклових комісіях з врахуванням пропозицій 
гарантів освітніх програм, студентського самоврядування, 
роботодавців і державних стандартів. Зміни затверджуються згідно 
встановленого в коледжі порядку.



3. Навчально-методичне забезпечення вибіркових освітніх компонент

3.1. З метою підготовки організації освітнього процесу голови циклових 
комісій знайомлять здобувачів з переліком вибіркових освітніх 
компонент, робочими програмами освітніх компонент, що сприяє 
наданню в повному обсязі інформації про вибіркову освітню 
компоненту та можливі компетентності.

3.2. Викладання освітніх компонент вільного вибору студентів можуть 
здійснювати всі циклові комісії коледжу за умови наявності 
відповідного кадрового, навчально-методичного та інформаційного 
забезпечення, що є свідченням спроможності циклових комісій 
оперативно задовольнити потреби здобувачів фахової передвищої 
освіти для створення індивідуальної освітньої траєкторії навчання за 
обраними спеціальностями, освітньо-професійними програмами.


