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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Положення про порядок та умови обрання здобувачами освіти 

переліку навчальних дисциплін із числа вибіркових у Відокремленому 

структурному підрозділі «ПФК НУК імені адмірала Макарова» забезпечує 

реалізацію здобувачами освіти права на вільний вибір дисциплін (блоків 

дисциплін) в обсязі не менш 10% загальної кількості кредитів ЄКТС, 

передбачених для відповідної освітньо-професійної програми фахової 

передвищої освіти, що визначено п.17 частини 1 статті 54 закону України «Про 

фахову передвищу освіту» (№ 2745-VIII від 06.06.2019р.). 

1.2. Цим Положенням визначається процедура формування переліку 

обрання та подальшого вивчення здобувачами фахової передвищої освіти 

Відокремленого структурного підрозділу «ПФК НУК імені адмірала Макарова» 

(далі – Коледж) навчальних дисциплін (блоків дисциплін) у межах, 

передбачених відповідною освітньо-професійною програмою та навчальним 

планом. Кількість та обсяг дисциплін вільного вибору здобувача освіти для 

конкретного семестру вказані в навчальному плані. 

1.3. Загальне керівництво з впровадження та реалізації норм, 

передбачених даним Положенням, покладається в межах Коледжу на 

заступника директора з навчальної роботи, а в межах відділень – на завідувачів 

відділень та голів відповідних циклових комісій.   

1.4. Навчальні дисципліни вільного вибору здобувачів освіти або 

вибіркові навчальні дисципліни (блоки дисциплін) – це ті, які пропонуються 

закладом фахової передвищої освіти здобувачу освіти для більш повного 

задоволення освітніх і кваліфікаційних запитів особи та суспільства з 

урахуванням регіональних потреб, ефективного використання можливостей 

закладу освіти. Вони надають ширші можливості для поглибленої підготовки 

фахівців за відповідними освітньо-професійними програмами, визначають 

характер майбутньої діяльності, сприяють академічній мобільності здобувача 

освіти, надають можливість більш повного забезпечення освітніх 
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кваліфікаційних вимог на ринку праці.  

1.5. Дисципліни вільного вибору здобувачами освіти не повинні 

передбачати курсових робіт (проєктів) та підсумкового контролю в формі 

іспиту. 

1.6. Каталог анотацій вибіркових навчальних дисциплін – це 

уніфікований короткий опис дисциплін самостійного вибору, який  може бути 

сформований за блочним принципом. 

1.7.Вивчення здобувачам освіти вибіркових дисциплін здійснюється 

згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в Коледжі. Вони є 

складовою частиною навчального плану та відповідають освітньо-

кваліфікаційним характеристикам фахівців. 

1.8. Здобувачі освіти мають право обирати вибіркові дисципліни на весь 

період навчання, якщо вони вивчаються впродовж трьох/чотирьох курсів або на 

відповідний семестр, якщо вивчаються посеместрово. 

 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРУ 

ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

2.1. Порядок формування здобувачами освіти вибіркової частини 

навчального плану  

2.1.1. Голови циклових комісій, які пропонують вибіркові дисципліни 

забезпечують підготовку навчальних програм та робочих програм навчальних 

дисциплін, методичних та організаційних матеріалів необхідних для вивчення 

вибіркових дисциплін.  

2.1.2. У відповідності до сформованих цілей здобувачу освіти 

пропонується реалізувати свій вибір на основі реалізації ідей загального, 

інтелектуального та морально-етичного розвитку особистості, глибшого 

ознайомлення з предметами певної освітньої галузі. 

2.1.3. Формування переліку вибіркових дисциплін проводиться з 
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попереднього курсу навчання починаючи з 1 вересня поточного року для 

наступного року навчання.  

2.2. Укладання переліку вибіркових навчальних дисциплін 

2.2.1. Циклові комісії, які забезпечують викладання вибіркових 

дисциплін, до 1 квітня кожного навчального року обговорюють та 

затверджують протокольно і подають завідувачу відділення блоки дисциплін, 

які пропонуються для вільного вибору та силабуси до них з розміщенням на 

офіційному сайті Коледжу. 

2.2.2. Викладачі циклової комісії та завідувач відділення до 1 травня 

поточного навчального року ознайомлюють здобувачів освіти із затвердженим 

цикловою комісією переліком вибіркових дисциплін та інформують здобувачів 

освіти про особливості формування груп для вивчення вибіркових дисциплін  

на наступний навчальний рік. 

2.2.3. При цьому здобувачі фахової передвищої освіти мають право 

обирати навчальні дисципліни, що пропонуються для здобувачів вищої освіти, 

за погодженням з керівником закладу фахової передвищої освіти. 

2.2.4. Вибір дисциплін здобувачами освіти здійснюється шляхом подачі 

письмової заяви на ім’я завідувача відділення до 15 травня поточного 

навчального року (додаток 1). 

2.2.5. Здобувач освіти, який знехтував своїм правом вибору, включається 

на вивчення тих дисциплін, які обрані більшістю здобувачів освіти.  

2.2.6. Здобувач освіти в односторонньому порядку не може відмовитись 

від вивчення запланованої дисципліни. Самочинна відмова від неї тягне за 

собою академічну заборгованість. 

2.2.7. Для конкретизації планування та організації освітнього процесу на 

кожний навчальний рік,  на підставі поданих заяв здобувачів освіти, до               

1 червня, голова циклової комісії складає робочий навчальний план, який 

формується на підставі навчального плану відповідної спеціальності (освітньо-

професійної програми) та затвердженого переліку дисциплін. До переліку 



5 
 
дисциплін робочого навчального плану входять нормативні дисципліни та 

вибіркові дисципліни.    

На підставі робочого навчального плану, завідувач відділення формує 

відповідне розпорядження.  

2.2.8. У разі, якщо для вивчення окремого блоку дисциплін не 

сформувалась група з мінімальною кількістю здобувачів освіти, то завідувач 

відділення доводить до відома здобувачів освіти перелік блоків дисциплін , які 

не будуть вивчатись. Після цього здобувач освіти протягом тижня повинен 

обрати інші блоки дисциплін, з яких сформувалася кількісно достатня група 

здобувачів освіти. 

2.2.9. Здобувач освіти, який не визначився з переліком вибіркових блоків 

дисциплін та не подав заповнену заяву у визначені терміни буде записаний на 

вивчення тих блоків дисциплін, які вважаються необхідними для оптимізації  

кількісного складу академічних груп.  

 

 

      3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ 

ДИСЦИПЛІН 

3.1. Організація викладання вибіркових дисциплін здійснюють циклові 

комісії Коледжу за наявності відповідного кадрового, навчально-методичного 

та інформаційного забезпечення. 

3.2. Зміст конкретної вибіркової дисципліни визначає її силабус та робоча 

програма навчальної дисципліни.   

3.3. За зміст та реалізацію вибіркової навчальної дисципліни в освітньому 

процесі несе відповідальність голова циклової комісії, за якою закріплено 

викладання відповідної навчальної дисципліни. 

3.4. Вибіркові навчальні дисципліни вносяться до індивідуального 

навчального плану здобувача освіти, який формується головою циклової комісії 

за участю класного керівника та здобувача освіти і затверджується завідуючим 

відділенням.   
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3.5. Голови циклових комісії, які забезпечують викладання вибраних 

дисциплін, подають до 1 вересня кожного навчального року заступнику 

керівника з навчальної роботи, для затвердження, силабуси та робочі програми 

навчальних дисциплін кожної вибіркової дисципліни. 

3.6. Пропозиції щодо внесення змін до переліку вибіркових блоків 

дисциплін на кожен наступний навчальний рік розглядаються та 

затверджуються на засіданнях циклових комісій Коледжу до 1 березня із 

залученням груп забезпечення освітніх/освітньо-професійних програм, 

стейкхолдерів та органів студентського самоврядування. 

3.7. Для забезпечення принципу конкуренції при виборі здобувачами 

фахової передвищої освіти вибіркових навчальних дисциплін, педагогічними 

працівниками циклових комісій у вільний від проведення начальних занять час 

рекомендується проводити презентаційні заходи. 

 

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  

4.1. Це Положення розглядається і схвалюється Педагогічною радою 

Коледжу та вводиться в дію з наступного дня після затвердження.  

4.2. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і 

ухвалюються Педагогічною радою Коледжу за поданням завідувача відділення  

та вводяться в дію рішенням Педагогічної ради. 

 

 

 

 

Заступник директора  
з навчальної роботи                               Павло МАЛЮТІН 
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ДОДАТОК 1  
ЗРАЗОК 

заяви здобувача фахової перед вищої освіти 
на включення до індивідуального плану дисциплін вільного вибору 

 
 

Завідувачу відділення   
______________________________________ 
Відокремленого структурного підрозділу 
«Первомайський фаховий коледж 
Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова»  
_____________________________________  
                                      (ПІБ зав. відділення) 

 
здобувача (ки) ____ курсу, _________ групи 
спеціальності __________________________  
ОП/ОПП  _____________________________  
______________________________________  
                                       (ПІБ здобувача освіти ) 

 
 

ЗАЯВА 
 

Прошу включити в мій індивідуальний навчальний план на 20___/20____ 

навчальний рік такі дисципліни вільного вибору:  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 

____________        _____________  
                     (дата)         (підпис)  
 
 
УЗГОДЖЕНО:  
 
Голова циклової комісії      _______________  

  (підпис)  

Класний керівник        _______________  
  (підпис)


