


 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення «Положення про порядок та умови обрання студентами 

вибіркових дисциплін у  Структурному підрозділі «Фаховий коледж 

економіки та інформаційних технологій»» (далі - Положення) забезпечує 

реалізацію здобувачами фахової передвищої освіти права на вільний вибір 

навчальних дисциплін, передбаченого пунктом 17 частини першої статті 54 

Закону України «Про фахову передвищу освіту».  

1.2. Це Положення розроблено з урахуванням концептуальних засад 

Положення про організацію освітнього процесу в Структурному підрозділі 

«Фаховий коледж економіки та інформаційних технологій» Приватного 

акціонерного товариства  «Приватний вищий навчальний  заклад «Запорізький  

інститут економіки та інформаційних технологій» (далі - Коледж) та 

Положення «Про порядок розроблення, затвердження та моніторингу 

освітньо-професійних програм у  Структурному підрозділі «Фаховий коледж 

економіки та інформаційних технологій»». 

1.3. Цим Положенням визначається процедура формування переліку 

вибіркових дисциплін, обрання їх та оформлення запису здобувачів фахової 

передвищої освіти на вивчення вибіркових  навчальних  дисциплін,  

передбачених  відповідною освітньою програмою, навчальним планом, в  

обсязі, що становить  не менш як 10 відсотків загальної кількості кредитів 

ЄКТС, здійснення контролю за результатами навчання за обраними 

дисциплінами.  

Для конкретизації планування та організації навчального процесу на 

кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, який 

формується на підставі навчального плану відповідної спеціальності та 

затвердженого переліку вибіркових дисциплін. 

1.4. Навчальні дисципліни за вибором здобувача фахової передвищої 

освіти або вибіркові навчальні дисципліни — це дисципліни, які вводяться 

Коледжем з метою задоволення освітніх і кваліфікаційних  потреб здобувачів 

фахової передвищої освіти, посилення їх конкурентоспроможності та 

затребуваності на ринку праці, врахування регіональних потреб і ефективного 

використання можливостей Коледжу. 

1.5. Вибір дисциплін здобувач фахової передвищої освіти здійснює при 

створені індивідуальної  освітньої траєкторії шляхом формування 

індивідуального навчального плану. Згідно з вимогами Європейської 

кредитно-трансферної системи організації навчального процесу 

індивідуальний навчальний план є основним робочим документом здобувача 

фахової передвищої освіти. Індивідуальний навчальний план розробляється на 

навчальний рік на підставі робочого навчального плану і включає всі 

обов’язкові та вибіркові навчальні дисципліни, обрані студентом, з 

обов'язковим дотриманням нормативно встановлених термінів підготовки 



фахового молодщого бакалавра, з урахуванням структурно-логічної 

послідовності вивчення навчальних дисциплін, що визначають зміст освіти за 

певною спеціальністю, та системи оцінювання (підсумковий контроль знань, 

державна атестація випускника.  

1.6. Реалізація вільного вибору дисциплін здобувачами фахової 

передвищої освіти передбачає вибір дисциплін з Каталогу вибіркових 

дисциплін в межах відповідної спеціальності.  

Голови циклових комісій, що пропонують вибіркові дисципліни, 

забезпечують підготовку навчальних програм та робочих навчальних  програм 

(силабусів)  з  дисциплін, методичних та організаційних матеріалів, необхідних 

для вивчення вибіркових  дисциплін. 
 

1.7. Окрім вибору навчальних дисциплін в межах вибіркової складової 

відповідного навчального плану, здобувач фахової передвищої освіти може 

формувати свою індивідуальну освітню траєкторію в шляхом: 

• обрання місця проходження практики; 

• обрання теми курсової роботи. 

Загальне керівництво над впровадженням та реалізацією даного 

Положення покладається на директора Коледжу. 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРУ 

ЗДОБУВАЧАМИ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ВИБІРКОВИХ 

ДИСЦИПЛІН 

2.1. Перелік дисциплін навчального плану складається з двох частин – 

обов’язкової та вибіркової. 

2.2. Вибіркова частина навчального плану становить не менш як 10 

відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС.  

2.3. Вибіркова частина навчального плану здобувача фахової передвищої 

освіти введена для індивідуалізації навчання і задоволення освітніх і 

кваліфікаційних потреб особи, ефективного використання можливостей і 

традицій Інституту, регіональних потреб тощо. 

2.4. У відповідності до сформованих цілей здобувачу фахової передвищої 

освіти пропонується реалізувати свій вибір шляхом вибору дисциплін з 

Каталогу вибіркових дисциплін в межах відповідної спеціальності, які 

спрямованні на поліпшення здатності здобувача фахової передвищої освіти до 

працевлаштування за обраним фахом з урахуванням власних потреб та 

інтересів щодо майбутньої фахової діяльності. 

2.5. Формування переліку вибіркових навчальних дисциплін  

2.5.1. Каталогу вибіркових дисциплін в межах відповідної спеціальності 

формується з дисциплін, що забезпечують надання спеціальних (фахових) 



компетентностей, які дають змогу випускникам бути успішними на своєму 

робочому місці)  – 3-5 позицій вибору, обсягом не менше, як 3 кредити кожна. 

Вибіркові навчальні дисципліни підібрано з урахуванням фаху, 

пропозицій стейкхолдерів та можливостей коледжу. 

2.5.2. Необхідною підставою для формування переліку вибіркових 

фахових дисциплін є стратегії розвитку освітньої галузі, національної 

економіки, розвиток технологій; інформація від підприємств, організацій та 

установ роботодавців щодо їх поточних та перспективних потреб; відгуки 

випускників щодо відповідності навчального плану спеціальності потребам 

виробничої сфери.  

Основними критеріями забезпечення ЦК, що спроможна реалізувати 

високу якість викладання вибіркової дисципліни, є кадрове забезпечення 

(досвід викладання дисципліни, наявність категорії); навчально-методичне 

забезпечення (електронний навчальний курс, підручники, навчальні 

посібники, методичні рекомендації); матеріально-технічна база (лабораторне 

забезпечення, бази практичного навчання); інформаційне забезпечення.  

На підставі аналізу зазначеної вище інформації голови ЦК формують 

перелік вибіркових дисциплін. 

2.5.3. Підбір навчальних дисциплін для формування Каталогу вибіркових 

дисциплін в межах відповідної спеціальності повинен здійснюватися 

відповідно до наступних рекомендацій: 

• обсяги і    зміст дисциплін, які спрямовані на розширення та 

поглиблення фахових компетентностей, мають враховувати структурно-

логічну схему вивчення обов’язкових дисциплін; 

• обсяг кожної вибіркової дисципліни не може бути менше, ніж 3 кредити 

ЄКТС;  

• з дисципліни, що пропонуються у вибірковому блоці, не рекомендується 

передбачати курсові роботи. 

• до переліку вибіркових навчальних дисциплін відповідної освітньої 

програми не можуть пропонуватись дисципліни, що аналогічні за змістом з 

обов’язковими навчальними дисциплінами. 

2.5.4. Навчальний відділ здійснює перевірку наявного методичного та 

кадрового забезпечення вибіркових дисциплін. 

2.5.5. Сформовані переліки вибіркових навчальних дисциплін, що 

пройшли перевірку, включаються до навчальних планів, які затверджуються 

Вченою радою. Коригування переліків вибіркових навчальних дисциплін, за 

потреби, відбувається у березні-квітні поточного навчального року на підставі 

подання відповідної ЦК.  

2.6. Здійснення студентом вибору навчальних дисциплін. 



2.6.1. Терміни проведення процедур вибору здобувачами фахової 

передвищої освіти навчальних дисциплін визначаються виходячи з із 

необхідності своєчасного (для планування та організації освітнього процесу, 

його методичного і кадрового забезпечення) формування контингенту 

здобувачів у групах і потоках.  

2.6.2. Здобувачі фахової передвищої освіти реалізовують своє право 

вибору навчальних дисциплін в межах спеціальності на наступні навчальні 

роки не пізніше квітня місяця, який передує навчальному року, під час якого 

передбачено їх вивчення. До цього терміну, гарант відповідної освітньо-

професійної програми, викладачі вибіркових дисциплін надають здобувачам 

фахової передвищої освіти анотацію на кожну дисципліну, інформують про їх 

направленість та формування фахових компетентності здобувача відповідно 

до вимог ринку праці. 

2.6.3. Запис здобувачів фахової передвищої освіти на вибіркові 

дисципліни, формування індивідуального навчального плану та корекція 

індивідуального навчального плану здійснює заступник директора коледжу. 

2.6.4. Для вибору вибіркових навчальних дисциплін заступник директора 

коледжу проводить опитування студентів на відповідних бланках.     

2.6.5. Навчальний відділ Інституту, за результатами вибору студентами 

вибіркових дисциплін, формує групи і потоки (кількість студентів не менше 15 

осіб). Студентам, вибір яких не може бути задоволений (не сформувалась 

достатня кількість осіб для вивчення дисциплін) повідомляється про відмову 

та проводиться їх запис в групу для вивчення вибіркових дисциплін, яку 

обрали більшість студентів.     

2.6.6. Результати здійснення студентами вільного вибору навчальних 

дисциплін заслуховуються на вченій раді. 

3.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ ВИБІРКОВИХ 

ДИСЦИПЛІН 

3.1. Коледж несе відповідальність за якість викладання і належне 

методичне забезпечення навчальних вибіркових дисциплін, які обрані 

студентами. Інформація про вибіркові дисципліни розміщується на 

офіційному сайті. 

3.2. У випадку поновлення, переведення, допуску до занять після 

завершення академічної відпуски можливе перезарахування вибіркових 

дисциплін за рахунок фактично вивчених дисциплін, що не дублюють зміст 

обов’язкових (із циклу вільного вибору) на обраній освітньо-професійній 

програмі. 
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