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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про порядок та обрання студентами вибіркових дисциплін у 

Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті (далі - Положення) 

містить основні вимоги щодо здійснення студентом права вибору відповідно до Розділу Х 

статті 62 Закону України «Про вищу освіту» № 1556-УП від 01.07.2014 року, положення «Про 

організацію освітнього процесу у Хмельницькому кооперативному торговельно-

економічному інституті» затвердженого рішенням Вченої ради (протокол №3 від 27.12.2014 

р. введено в дію наказом ректора Хмельницького кооперативного торговельно-економічного 

інституту №199-О від 28.12.2014 р.). 

1.2. Перелік обраних студентом дисциплін, послідовність їх вивчення, обсяг 

навчального навантаження студента з урахуванням усіх видів навчальної діяльності, систему 

оцінювання (підсумковий семестровий контроль знань студента) відображено в 

індивідуальному навчальному плані студента (ІНПС). 

1.3. Індивідуальний навчальний план студента формується за відповідним освітнім 

ступенем (бакалавр, магістр) і складається на кожний наступний навчальний рік студентів 

очної форми навчання у квітні поточного року (за винятком першого курсу – упродовж двох 

тижнів з дати зарахування у поточному навчальному році). 

1.4. Індивідуальний навчальний план здобувачів вищої освіти заочної форми навчання 

на наступний навчальний рік формується під час настановчих занять і/або заліково-

екзаменаційної сесії парного семестру поточного навчального року. 

1.5. Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти у межах, 

передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що 

становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для 

даного рівня вищої освіти (п. 15 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про вищу освіту»). 

1.6. Зміст конкретної вибіркової навчальної дисципліни визначають навчальна 

програма та робоча навчальна програма дисципліни. 

1.7. Здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні 

дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з деканом 

відповідного факультету. 

1.8. Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти або вибіркові навчальні 

дисципліни – це дисципліни, які вводяться закладом вищої освіти для більш повного 

задоволення освітніх і кваліфікаційних запитів особи для потреб суспільства, ефективнішого 

використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних потреб тощо. 

1.9. Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки надають можливість 

здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями, що визначають характер майбутньої 

діяльності; сприяють академічній мобільності студента та його особистим інтересам, 

дозволяють сформувати фахові компетентності здобувача відповідно до вимог ринку праці. 

 

2. ПОРЯДОК ОБРАННЯ СТУДЕНТАМИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

2.1. Вивчення дисциплін за вибором для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти розпочинається, в основному, з ІІІ семестру, для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти – в основному, з ІІ семестру. 

2.2. Для здобувачів ступеня бакалавра варіативна компонента освітньо-професійної 

(освітньої) програми становить не менше 1800 год. / 60 кредитів: 
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- циклу дисциплін, які формують загальні компетентності – не більше 540 год. / 

18 кредитів (не більше 6 дисциплін); 

- циклу дисциплін, які формують фахові (спеціальні) компетентності не менше 

1260 год. / 42 кредити (не більше 14 дисциплін). 

2.3. При формуванні частини освітньо-професійних програм, складанні навчальних 

та робочих навчальних планів для формування міжфакультетських груп слід враховувати: 

- особливості ступеневої підготовки; 

- структурно-логічні схеми вивчення навчальних дисциплін; 

- забезпечення формування загальних та фахових компетентностей відповідної 

освітньо-професійної програми. 

2.4. Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти варіативна 

компонента освітньо-професійної програми становить не менше 675 год. / 22,5 кредитів. 

2.5. Вибіркова навчальна дисципліна запроваджується за умови чисельності групи 

не менш як 20 осіб (в межах навчальних груп денної та заочної форм навчання) першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти та не менше 12 – другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. Для вивчення дисциплін з іноземної мови та основ інформатики та комп’ютерної 

техніки групи можуть нараховувати 12-15 осіб. 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

3.1. Викладання дисциплін можуть здійснювати всі кафедри інституту за умови 

наявності відповідного кадрового, навчально- методичного та інформаційного забезпечення, 

що є свідченням спроможності кафедри оперативно задовольнити потреби здобувачів вищої 

освіти для створення індивідуальної освітньої траєкторії навчання за обраними 

спеціальностями. 

3.2. Для розробки та оновлення переліку вибіркових дисциплін наказом ректора 

ХКТЕІ (за поданням деканів факультетів) до 01 жовтня поточного навчального року на 

факультетах створюються робочі групи (за головуванням деканів). 

3.3. Робочі групи аналізують забезпечення кафедр щодо можливості організації 

освітнього процесу високої якості. Основними критеріями є: кадрове забезпечення (науковий 

ступінь, вчене звання тощо, підвищення кваліфікації, досвід викладання дисципліни, 

особистий рейтинг); навчально-методичне забезпечення (навчально-методичний комплекс 

навчальної дисципліни, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації); 

матеріально-технічне забезпечення. 

3.4. Кафедра несе відповідальність за якість викладання (забезпечення формування 

загальних та фахових компетентностей ) і належне методичне забезпечення вибіркових 

навчальних дисциплін, що пропонуються студентам для реалізації ними права вільного 

вибору. 

4. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

4.1. З метою формування контингенту студентів для вивчення вибіркових дисциплін 

на наступний навчальний рік деканат факультету на початку поточного навчального року (до 

кінця жовтня місяця) доводить до відома студентів комплект матеріалів довідкового 

характеру, складовими якого є перелік дисциплін вільного вибору (за циклами дисциплін у 
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розрізі навчальних років/семестрів), затверджений Вченою радою Інституту, та анотації цих 

дисциплін, підготовлені відповідними кафедрами. 

4.2. Студенти очної форми навчання, після ознайомлення із запропонованими їм 

матеріалами та структурно-логічною схемою підготовки фахівців відповідного освітнього 

ступеня, за допомогою куратора групи до 01 березня поточного навчального року кожного 

навчального року формують вибіркову частину ІНПС і подають в деканат свої заяви щодо їх 

вивчення (Додаток 1). 

4.3. Протягом двох тижнів після написання заяви, студенти очної та заочної форми 

навчання мають право корегувати перелік обраних вибіркових дисциплін, змінюючи їх через 

подання відповідної заяви до деканату. У цьому разі має бути відмітка деканату про 

анулювання попередньої заяви. 

4.4. Деканати до 20 квітня включають обрані студентами дисципліни до їх 

індивідуальних навчальних планів, організують роботу з формування списків академічних 

груп для вивчення певних вибіркових дисциплін та передають інформацію до навчального 

відділу, який доводить її до відома відповідних кафедр. 

4.5. Академічні групи формуються, якщо вибіркову дисципліну вибрали для 

вивчення не менше двадцяти студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та не 

менше 12 студентів другого (магістерського) рівня. В іншому випадку дисципліна вивчається 

студентами в індивідуальному порядку при консультуванні з викладачами відповідних 

кафедр за складеним і затвердженим деканатом графіком (наше положення). 

Узагальнена інформація про вибір студентами варіативних дисциплін, яка має бути 

зосереджена в навчальному відділі, є підставою для розрахунку навантаження на наступний 

навчальний рік для відповідних кафедр. 

4.6. На підставі заяв студентів та подання факультетів навчальним відділом 

формуються накази по створенню груп для вивчення вибіркових дисциплін на наступний 

навчальний рік – для здобувачів вищої освіти перевідних курсів, на поточний навчальний рік 

– для здобувачів вищої освіти першого курсу. 

4.7. Якщо студент із поважної причини (хвороба, навчання чи стажування в освітніх 

і наукових установах іноземних держав, призов на військову службу) не зміг вчасно обрати 

варіативні дисципліни, він, надавши відповідні документи, звертається в деканат із заявою 

для запису на вивчення обраних ним дисциплін. Студент, який знехтував своїм правом 

вибору, буде записаний на вивчення тих дисциплін, які деканат вважатиме потрібними для 

оптимізації навчальних груп і потоків. 

4.8. Обрані таким чином дисципліни вносяться до робочих планів спеціальностей і 

визначають навчальне навантаження кафедр і конкретного викладача, яке розраховується до 

початку навчального року для навчальних планів і освітніх програм. 

4.9. Розклад занять для міжфакультетських та внутрішньофакультетських груп 

формується навчальним відділом. 

4.10. Після остаточного формування і погодження академічних груп з вивчення 

вибіркових дисциплін, інформацію щодо вибіркових дисциплін заносять до індивідуального 

навчального плану студента. З цього моменту вибіркова дисципліна стає для студента 

обов’язковою. 

4.11. Заяви студентів зберігаються у деканатах  протягом всього періоду навчання 

студента за відповідним рівнем вищої освіти. 
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4.12. Студент в одностороньому порядку не може відмовитись від вивчення вибраної 

ним дисципліни. Особиста відмова від вивчення обраної ним вибіркової дисципліни 

спричинить академічну заборгованість. 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Декани факультети можуть надавати пропозиції (за поданням завідувачів 

кафедр) щодо внесення змін до зазначеного в навчальному плані переліку вибіркових 

дисциплін з огляду на особливості освітніх програм, за якими здійснюється підготовка 

фахівців, нових стандартів вищої освіти тощо. Рішення про затвердження змін до навчального 

плану приймає Вчена рада Інституту. 

5.2. У разі поновлення, переведення студента перезарахування вибіркових 

дисциплін проводиться деканом факультету на підставі витягу з протоколу засідання 

випускової кафедри. Перезарахування кредитів проводиться за рахунок фактично вивчених 

дисциплін певного циклу за умови однакової кількості кредитів.  
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Додаток 1 

ЗРАЗОК 

заяви студента на включення до індивідуального навчального плану дисциплін вільного вибору 

Декану 

факультету

 _______________________________________  

Студента ______________________ курсу 

спеціальності ____________________________  
(П.І.Б.) 

ЗАЯВА 

Прошу включити в мій індивідуальний навчальний план на __________ навчальний рік 

такі дисципліни вільного вибору: 

1.  ______________________  

2.  ______________________  

3.  ____________________  

4. ___________________________ 

(дата)          (підпис) 

 

 

 

 

 

 

Погоджено: Завідувач кафедри  _____________________ П.І.Б. 

                                                               (підпис) 

                    Куратор_______________________________ П.І.Б. 

                                                              (підпис) 

 


