планом в обсязі, що становить не менше 25% загального обсягу кредитів
ЄКТС, передбачених для відповідного освітнього ступеня вищої освіти.
1.7. Інститут залишає за собою право рекомендувати здобувачам
вищої освіти нові навчальні дисципліни, які містять результати наукових
досліджень викладачів Інституту та отримали високу оцінку працедавців
або формують у студентів додаткові компетенції, що підвищують його
конкурентоспроможність на ринку праці.
РЕАЛІЗАЦІЇ

2.ПОРЯДОК

СТУДЕНТОМ

ПРАВА

НА

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ
2.1. Перелік вибіркових дисциплін на кожен наступний навчальний
рік формується на підставі

заяв

студентів. Мінімальна чисельність

здобувачів для вивчення вибіркових дисциплін становить - 10 осіб (або у
кількості студентів однієї академічної групи).
2.2. Вивчення

вибіркових

дисциплін

проводиться:

на

першому

(бакалаврському) рівні вищої освіти - з другого семестру першого навчального
року; на другому (магістерському) рівні вищої освіти - з першого семестру
першого року навчання.
2.3. Організація

формування

вибіркової

складової

Індивідуального

навчального плану здобувача вищої освіти (ІНПЗВО) " за вибором студента" для
здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра і магістра здійснюється:
-

для здобувачів 1 курсу першого (бакалаврського) рівня освіти

реєстрація заяв про вибір навчальних дисциплін на ІІ семестр - не пізніше ніж за
три тижні до кінця І семестру першого навчального року, а на наступний
навчальний рік - до 15 квітня поточного навчального року;
-

для студентів першого курсу (за скороченим терміном навчання),

зарахованих на навчання після здобуття освітнього рівня молодшого спеціаліста,
та магістрів першого року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти
реєстрація заяв про вибір навчальних дисциплін на поточний навчальний рік
відбувається протягом двох тижнів після оприлюднення наказу про зарахування.
-

для студентів 2,3,4 курсів першого (бакалаврського) рівня освіти та

другого року навчання другого (магістерського) рівня освіти реєстрація заяв про
вибір навчальних дисциплін на наступний навчальний рік - до 15 квітня
поточного навчального року.
Не пізніше ніж за три тижні до завершення семестру здобувач вищої освіти має
право звернутися у деканат (секретаріат) з проханням змінити раніше обрану
ним вибіркову дисципліну (дисципліни) на наступний семестр навчального
року.
2.4. До початку терміну, встановленого п.2.3. Порядку на сайті Інституту
в рубриці «Студентству» за поданням деканату факультету розміщуються
Переліки (Додаток 1) та презентації вибіркових навчальних дисциплін із
зазначенням:
1. Обсягу дисципліни у кредитах ЄКТС;
2. Кількості годин аудиторних занять;
3. Переліку

компетентностей,

який

формує

вивчення

обраної

дисципліни;
4. Тематичного плану;
5. Навчально методичного, інформаційного забезпечення;
6. Форми підсумкового контролю;
7. ПІБ викладача (викладачів) дисципліни.
Деканат факультету разом із кураторами інформують здобувачів вищої
освіти про терміни, впродовж яких здійснюється вибір навчальних дисциплін
та,
й

за

потреби,

забезпечують

організовують
викладачами

зустрічі з викладачами відповідних кафедр
відповідних

кафедр

й

забезпечують

консультування кураторів (т'ютерів) академічних груп з усіх питань щодо
вибору тієї чи іншої дисципліни.
2.5. У встановлені п. 2.3 Порядку терміни здобувачі вищої освіти
подають до секретаріату (деканату) заяви відповідно до Додатку 2, в яких із
запропонованого переліку дисциплін вільного вибору студентів зазначають
навчальні дисципліни для включення їх до ІНПЗВО.
2.6. Якщо на дисципліну за вибором подано менше заяв, ніж визначено
у п. 2.1 цього Положення, то ця дисципліна оголошується як така, на яку запис

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1.

Факультет може дозволити студентам-учасникам програм академічної

мобільності зарахувати вибіркові дисципліни, які прослухані в іншому вузі-партнері,
але не передбачені навчальним планом відповідної спеціальності в Інституті.
4.2.

Факультет може дозволити перезарахування дисциплін у разі поновлення

або переведення студента.
4.3 Зміни та доповнення до даного Положення вносяться та затверджуються
Вченою радою Інституту тому ж порядку, що й саме Положення

Додаток 1
Декану факультету
Завідувача кафедри

Перелік

навчальних дисциплін для вибору здобувачам вищої освіти
(рівень освіти-перший (бакалаврський), другий (магістерський)
(курс)

ОПП
спеціальності
на
№
з/п

семестр 20 -20

Назва дисципліни

Завідувач кафедри

«

»

(підпис)

20

р.

навчального року
Викладач, який читає
дисципліну

(прізвище та ініціали)

Кількість студентів,
які обрали
дисципліну

Додаток 2

Декану факультету
здобувача вищої освіти
освітнього ступеня
(бакалавра, магістра)
(курс, форма навчання, група)

Спеціальності

(прізвище, ім’я, по батькові)

Заява

Із запропонованого переліку дисциплін вільного вибору студента на 20_20_ навчальний рік я надаю перевагу і прошу включити в мій індивідуальний
навчальний план такі обрані мною дисципліни:
На __
№
З\п

семестр (дисципліни обсягом
Назва навчальної
дисципліни

кредитів ECTS).

Кількість
кредитів ECTS
годин

Вибір

*В графі «Вибір» необхідно поставити позначку «V» навпроти дисципліни, яка Вами обрана
«

»

20

р.

(підпис)

Додаток 3

Відомості

про вибір навчальних дисциплін
здобувачами вищої освіти
(рівень освіти-перший (бакалаврський), другий (магістерський)
(назва факультету)

на
№
з/п

Назва
дисципліни

Курс

семестр 20
ОПП
всього

Декан факультету

«

»

-20

навчального року

Кількість студентів за:
(назва
ОПП
(назва
ОПП)
ОПП)
у т.ч., які
обрали
дисципліну

(підпис)

всьог
о

і т.д.

у т.ч., які
обрали
дисципліну

(прізвище та ініціали)

20

р.

Всього студентів
на
з них
факульт
обрали
еті
дисципліну

Додаток 4
Відомості
Про вибір навчальних дисциплін здобувачам вищої освіти

(рівень освіти-перший (бакалаврський), другий (магістерський)
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

№
з/п

Назва
дисципліни

Кількість студентів

всього

Декан факультету
«

»

(підпис)
20 р.

в інституті
На факультеті
підприємництва,
готельноресторанного
бізнесу і права
всього у т.ч., які
всього
у т.ч., які
у т.ч., які
обрали
обрали
обрали
дисципліну
дисципліну
дисципліну

На факультеті
управління,
маркетингу і
фінансів

(прізвище та ініціали)

