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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про організацію вибору навчальних дисциплін та 

формування вибіркової складової навчальних і робочих навчальних планів у 

Технічному фаховому коледжі Луцького національного технічного 

університету (далі -  Положення) регламентує порядок та умови здійснення 

вибору навчальних дисциплін здобувачами освіти Технічного фахового 

коледжу Луцького національного університету (далі -  Коледж) та розроблено 

відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу 

освіту», Положення про організацію освітнього процесу в Технічному 

фаховому коледжі Луцького національного університету з метою 

конкретизації процедури формування переліку та подальшого вивчення 

здобувачами освіти навчальних дисциплін із циклу вільного вибору для 

підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший 

бакалавр».

1.2. Для планування та організації освітнього процесу на кожний 

навчальний рік складається робочий навчальний план, який формується на 

підставі освітньо-професійної програми та затвердженого переліку 

вибіркових дисциплін.

1.3. До переліку дисциплін робочого навчального плану входять 

нормативні дисципліни, які є обов’язковими для вивчення усіма здобувачами 

освіти та вибіркові дисципліни, які здобувані обирають самостійно.

1.4. Навчальні дисципліни за вибором здобувана освіти -  це дисципліни, 

які вводяться для поглиблення освітніх і кваліфікаційних компетентостей 

здобувачів освіти, підвищення їх конкурентоспроможності та затребуваності 

на ринку праці. Вибіркові навчальні дисципліни надають можливість 

здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями та спеціалізаціями, що 

визначають характер майбутньої професійної діяльності.

1.5. Принципи організації вибору навчальних дисциплін:

- добровільність вибору здобувачами освіти;

- варіативність програм за змістом: предметно-орієнтовані та міжпредметні;
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- достатня кількість (для забезпечення здобувачам освіти можливості 

реального вибору);

- завершеність, оригінальність змісту;

- інформування здобувачів освіти щодо особливостей вибору, переліку 

навчальних дисциплін;

- ідентифікація здобувачів освіти під час вибору навчальних дисциплін.

1.6. Зміст навчальних занять і навчальні досягнення здобувачів освіти 

фіксуються записами у журналах обліку навчальних занять.

2. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

2.1. Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить не менше 4-х 

кредитів ЄКТС (120 годин)
2.2. Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачами освіти у 

межах, передбачених відповідними освітньо-професійними програми, в 

обсязі, що складає не менше 10% загальної кількості кредитів, передбачених 

стандартом (проектом стандарту) підготовки за освітньо-професійним 

ступенем "Фаховий молодший бакалавр”.

2.3. Вибір навчальних дисциплін здобувачами освіти здійснюється в 

залежності від терміну навчання та бази вступу:

-здобувані освіти, які навчаються на базі повної загальної середньої 

освіти та базової загальної середньої освіти здійснюють вибір навчальних 

дисциплін, починаючи з другого року навчання;

-здобувані освіти, які навчаються на базі освітньо-кваліфікаційного 

рівня “Кваліфікований робітник”, терміном навчання 1 рік 10 місяців, 

здійснюють вибір навчальних дисциплін, починаючи з першого курсу 

навчання.
2.4. Реалізація вільного вибору дисциплін студентами передбачає вибір 

окремих дисциплін з переліку на відповідний навчальний рік.

2.5. Відповідна циклова комісія, що пропонує вибіркові дисципліни, 

забезпечує підготовку силабусів, робочих навчальних програм з дисциплін, 

методичних та організаційних матеріалів, необхідних для вивчення
з



вибіркових дисциплін, згідно вимог Положення про навчально-методичне 

забезпечення.

2.6. Дисципліни вільного вибору студента представлені переліком 

дисциплін, що включає в себе як дисципліни для поглиблення загальних 

компетентостей, так і дисципліни для поглиблення фахових компетентостей. 

Кількість та обсяг дисциплін вільного вибору здобувана освіти для 

конкретного семестру вказана в навчальному плані підготовки фахового 

молодшого бакалавра відповідно до освітньо-професійної програми.

2.7. Формою підсумкового контролю вибіркових дисциплін є 

диференційований залік. З дисциплін, що пропонуються у вибірковому блоці, 

не передбачаються курсові роботи (проекти).

2.8. Навчальна частина:

- здійснює розрахунок навчального навантаження з урахуванням вибраних 

студентами дисциплін;

- у серпні, до початку навчального року, подає на затвердження Педагогічної 

ради Коледжу робочі навчальні плани на навчальний рік з урахуванням 

вибраних студентами дисциплін;

- складає розклад занять з урахуванням вибраних студентами дисциплін.

2.9. Циклові комісії, які забезпечують викладання вибіркових дисциплін, 

до 1 березня кожного навчального року обговорюють на засіданнях циклових 

комісій, затверджують і подають заступнику директора з навчальної роботи 

список дисциплін, які пропонуються для вільного вибору студентами на 

наступний навчальний рік, силабуси цих дисциплін для формування бази 

даних на сайті Коледжу. Перелік вибіркових дисциплін на наступний 

навчальний рік затверджується Педагогічною радою коледжу.

2.10. Циклова комісія до 1 квітня поточного навчального року 

ознайомлює студентів із вибірковими дисциплінами шляхом проведення 

зустрічей із здобувачами освіти згідно із затвердженим графіком в очній 

та/або дистанційній формі.

2.11. Вибір дисциплін студентами здійснюється шляхом особистого
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заповнення електронної форми до 1 травня поточного навчального року 

(додаток 1) і складається з двох етапів, кожен тривалістю 10 календарних 

днів. Дисципліни, на які за результатами першого етапу вибору записалося не 

менше 10 осіб включаються у списки дисциплін на вибір у другий етап. У 

другому етапі вибору участь беруть студенти, які не брали участь у першому 

етапі вибору, а також ті студенти, які обрали дисципліни з кількістю 

здобувачів освіти менше 10 осіб для вивчення. Оновлений перелік вибіркових 

дисциплін доводиться до відома здобувачів освіти перед початком другого 

етапу.

Студенти, які навчаються за скороченим терміном навчання на базі 

освітньо-кваліфікаційного рівня “Кваліфікований робітник”, обирають 

навчальні дисципліни до 1 жовтня ( в залежності від термінів зарахування на 

навчання) на другий семестр поточного навчального року.

2.12. На підставі аналізу заповнених студентами електронних форм, до 1 

червня завідувач відділення формує подання на розподіл академічних груп за 

обраними дисциплінами, а директор Коледжу видає відповідний наказ про 

закріплення студентів за вибірковими дисциплінами.

2.13. У разі, якщо для вивчення окремої вибіркової дисципліни не

сформувалась група з мінімальною кількістю студентів, то завідувач 

відділення доводить до відома студентів перелік дисциплін, які не будуть 

вивчатись. Після цього студент протягом 10 днів повинен обрати інші 

дисципліни, з яких сформувалася (чи сформується) кількісно достатня група 

студентів. Вибіркова навчальна дисципліна запроваджується в Коледжі за 

умови чисельності групи не менше як 25 осіб (можливий виняток при виборі 

дисциплін фахової підготовки, враховуючи кількість здобувачів освіти 

конкретного року навчання). Максимальна кількість студентів у групі - 35

осіб.
2.14. Студент, який з поважної причини (хвороба, академічна мобільність 

тощо), не визначився з вибірковими дисциплінами, має право визначитися 

протягом першого робочого тижня після того, як він з’явився на навчання.
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2.15. Студент, який не визначився з переліком вибіркових дисциплін та

не заповнив електронну форму у визначені терм::- тле записаний на 

вивчення тих дисциплін, які вважаються неосхіх: : для оптимізації

кількісного складу академічних груп.

2.16. Після остаточного формування і погодже академічних груп з 

вивчення вибіркових дисциплін, списки сіуде ::з затверджуються 

розпорядженням директора Коледжу, а інформація дг : ах лакові дисципліни 

вноситься до індивідуального плану студента. З дана маменту вибіркова 

дисципліна стає для студента обов’язковою. Самочинна а дмова від вивчення 

курсу тягне за собою академічну заборгованість, за дл студент може бути 

відрахований з коледжу.

2.17. Обрані дисципліни вносяться до робочих навчальних планів і 

визначають навчальне навантаження циклової комісії на навчальний рік.

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

3.1. Зміст конкретної вибіркової навчальної дисципліни визначає її 

силабус та робоча програма навчальної дисципліни. Навчальні дисципліни 

спрямовані на поглиблення й вдосконалення загальних та спеціальних 

(фахових) компетентностей, визначених стандартом фахової передвшцої 

освіти та освітньою (освітньо-професійною) програмою.

3.2. Перелік вибіркових дисциплін переглядається та оновлюються 

цикловими комісіями щороку.

3.3. Пропозиції щодо внесення змін до переліку вибіркових навчальних 

дисциплін на кожен наступний навчальний рік розглядаються та 

затверджуються на засіданнях циклових комісій Коледжу із залученням 

голови групи забезпечення освітньо-професійної програми, стейкхолдер в та 

здобувачів освіти.

3.4. Затверджені пропозиції щодо змін до переліку вибіркових дисн .хлін

на наступний навчальний рік формуються головою циклової комісії до 1
б



березня поточного навчального року, подаї затвердження

навчально-методичною радою Коледжу, після ч:~; і:-:::.чться зміни до 
переліку вибіркових навчальних дисциплін.

3.5. При розгляді змін до переліку вибіркових д ........... : обов’язково

аналізується забезпечення циклової комісії шод: .. і організації

освітнього процесу високої якості. Основними г  ::::.-м и  є: кадрове 

забезпечення (науковий ступінь, к в а л і ф і к а ц і й : •. . підвищення 

кваліфікації, досвід викладання дисципліни . навчально-методичне 

забезпечення; матеріально-технічне забезпечення.

3.6. Обрані дисципліни вносяться до робсчих навчальних планів

спеціальностей і визначають навчальне навантаж.:: : ... го викладача,

яке розраховується до початку навчального року.

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Положення розглядається і схвалює: аг Педагогічною радою 

Коледжу та вводиться в дію наказом директора.

4.2. Усі зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і 

ухвалюються Педагогічною радою Коледжу з тл вводяться в дію наказом 

директора.

вносить: 
ректора з НР 

Буснюк С.В.

Цвіль О.В.

Погоджено:
Заст. діш£ю<4ра з НВР

____рощук 1.1.
Ззбт^дГ^ект^ра з НВР

/ Божпдарнік Т.В.
Голові 11! п бухгалтер

у & л )  Шавпріна Є.І. 
Старшин інспектор з кадрів 

~іри&у Войтович А.В.
В.о. голови шди-здобувачів освіти 

Озінович В.О.
І О р ї ф ^ ^ л  ьт

Бакун К.П.
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Додаток 1

Вибіркові дисципліни
1. Прізвище, ім'я, по-батькові

2. Вкажіть, будь ласка, освітньо-професійну програм., за якою Ви 

навчаєтесь, згідно переліку:

Автомобільний транспорт

Сервісне обслуговування транспортних засобів

Комп'ютерна інженерія

Обслуговування комп'ютерних систем та мереж 

Інформаційні системи та технології 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Обслуговування та ремонт електропобутовії техніки 

Дизайн 

Менеджмент

Технологія легкої промисловості 

Підприємництво, електронна комерція та логістика

3. Спеціальність:

123 Комп’ютерна інженерія

126 Інформаційні системи та технології

274 Автомобільний транспорт

022 Дизайн

073 Менеджмент

182 Технологія легкої промисловості

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

076 Підприємництво, торгфвля та біржова діяльність

4. Група

5. Вибіркові дисципліни:

Загального спрямування 

Фахового спрямування
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СПИСОК ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ_____ групи
на вивчення вибіркової дисципліни «_______________________________»
(назва дисципліни)

1 .__________________________________________________________________________________________________
(ПІБ студента)

2 .________________________________________________________________________________________________________________

(ПІБ студента)

3. ______________________________________________________
(ПІБ студента)

4. ______________________________________________________
(ПІБ студента)

5. ___________________________________________________'
(ПІБ студента)

6 . ___________________________________________________________________
(ПІБ студента)

Додаток 2
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