
KoMyHAJrbHr[ft 3AKJTM JrbBrBcbxoi os"rracnoi p4]r
JIrBIB cBrcuft MEAI,rrIHuft o.q,xo yuit KoJIEAx

rrrcJrflIurlJroMHoi ocnrru

3ATBEPA}KEHO
imona opranisaqix

(faxonoro
OCBITI{

3/ a,f 2o2op.

JI. BoaK

TIOJIOXEHTIfl

tlpo ropflAoK Ta yMoBr{ o6paunn r4o6ynauaun ocniru
nu6ipxonux HaBqaJrbHrrx Aucqun.niu

y JlraincbKoMy MeAlrrHouy QaxonoMy KoJreAxi nic.nsAunnomxoi ocnirn

rroroAXEHO
piqreuuru fleAarori.rHoi pa4ra

MeAurrHoro $axonoro



 

2 
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ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок та умови обрання здобувачами освіти 

 вибіркових навчальних дисциплін 

у Львівському медичному фаховому коледжі післядипломної освіти 

 

I. Загальні положення 

1.1. Положення про порядок та умови обрання здобувачами освіти 

вибіркових навчальних дисциплін (далі – Положення)у Львівському медичному 

фаховому коледжі післядипломної освіти (далі – Коледж)містить основні 

вимоги щодо здійснення здобувачами освіти права вибору навчальних 

дисциплін відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Про фахову 

передвищу освіту», порядок формування переліку та вивчення навчальних 

дисциплін з вільного вибору згідно освітньо-професійної програми та 

навчальних планів підготовки фахового молодшого бакалавра та бакалавра. 

1.2. Вибіркові дисципліни-це дисципліни вільного вибору здобувачів 

освіти, які вводяться Коледжем для  забезпечення загальних і професійних 

компетентностей освітньо-професійної програми, повного задоволення освітніх 

і кваліфікаційних вимог, сприяють академічній мобільності здобувача та його 

особистим інтересам, посилення їх конкурентноспроможності, а також для 

більш повного використання можливостей Коледжу. 

1.3. Для організації освітнього процесу на кожен навчальний рік на 

підставі навчального плану відповідної освітньо-професійної програми  

складається робочий навчальний план та затверджується перелік вибіркових 

дисциплін. 

1.4. Освітньо-професійна програма містить нормативну складову, що 

визначається стандартом певного рівня освіти, яка є обов’язковою для вивчення 

усіма студентами та варіативну складову (курси за вибором), які здобувачі 

обирають самостійно. 

1.5. Обсяг вибіркових дисциплін становить не менше 10 % від загальної 

кількості кредитів ЄКТС для освітньо-професійного ступеня «фаховий 

молодший бакалавр» та 25 % від загальної кількості кредитів для ступеня вищої 

освіти «бакалавр». 

1.6. Реалізація вільного вибору дисциплін здобувачами може 

здійснюватись за двома варіантами: вибір дисципліни за блоками та вибір 

окремих дисциплін з переліку на відповідний навчальний рік.  

1.7. Перелік вибіркових дисциплін, їх кількість та обсяг повинні бути 

узгоджені з освітньо-професійними програмами та навчальними планами. 
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1.8.Вивчення вибіркових дисциплін починається з першого навчального 

року і здійснюється на кожному курсі навчання. 

1.9. Здобувачі мають право обрати вибіркові дисципліни на весь період 

навчання.  

1.10.Формою підсумкового контролю вибіркових дисциплін є залік. 

1.11. Голови циклових комісій, що пропонують вибіркові дисципліни, 

забезпечують підготовку робочих навчальних програм, методичних матеріалів 

для забезпечення вивчення вибіркових дисциплін. 

1.12. Перелік вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік може 

змінюватися, доповнюватись, відповідно до результатів опитування здобувачів 

освіти, стейкхолдерів, тощо. 

 

ІІ. Порядок реалізації права вільного вибору здобувачами вибіркових 

навчальних дисциплін. 

 

2.1. Право вибору надається усім здобувачам освіти, які навчаються в 

коледжі. Кількість вибіркових дисциплін, кількість годин на їх вивчення, 

форми контролю визначаються робочим навчальним планом освітньо-

професійної програми, спеціальності, за яким навчається здобувач. 

2.2. Циклові комісії, які забезпечують викладання вибіркових дисциплін, 

до 1 квітня поточного року в навчальну частину подають список вибіркових 

дисциплін, які пропонуються для вивчення студентами на наступний 

навчальний рік. 

2.3. Після погодження з навчальною частиною, Педагогічною радою 

коледжу затверджується блок або перелік вибіркових дисциплін, робочі 

навчальні програми та короткі анотації (силабуси) поміщають на веб-сайті 

коледжу.  

2.4. Заступник директора з навчальної роботи та голови циклових комісій 

на виробничих зборах знайомлять студентів із затвердженим Педагогічною 

радою переліком вибіркових дисциплін та інформують студентів про порядок 

формування груп для вивчення вибіркових дисциплін на наступний навчальний 

рік. 

2.5. Студенти заповнюють заяву на вивчення дисциплін вільного вибору до 

1 червня поточного року.(Додаток 1) 

2.6. Якщо студент у встановлений термін не подав заяву, завідувач 

відділення самостійно визначає групу, у якій буде навчатись студент. 

2.7. Студент не може відмовитись від вибору вибіркової дисципліни, так як  

це приводить до академічної заборгованості. 

2.8. Після завершення запису студентами проводиться аналіз результатів ,   

формується робочий навчальний план, визначаються педагогічні навантаження 
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викладачів, а в подальшому складається розклад для груп вивчення вибіркових 

дисциплін. 

2.9. До складу груп для вивчення вибіркових дисциплін, які формують 

загальні компетенції може входити від14 до25осіб, а до груп, які формують 

фахові компетенції від 8 до15 осіб. 

2.10. Якщо для вивчення певної вибіркової дисципліни не написала заяви 

мінімальна кількість студентів, то дана дисципліна не буде вивчатись. 

Завідувач відділення зобов’язаний довести про це до відома студентів, які   

повинні обрати іншу дисципліну, з якої сформована група з достатньою 

кількістю студентів. 

2.11. Здобувачі, з терміном навчання 1 рік, які вступають на І курс 

ознайомлюються з переліком вибіркових дисциплін, під час вступу в 

приймальній комісії. Члени приймальної комісії консультують щодо 

формування індивідуальної освітньої траєкторії.  

2.12. За результатами анкетування попередньо формуються групи для 

вивчення дисциплін та робочі навчальні плани. Уточнення інформації 

відбувається до 05 вересня навчального року після подачі письмової заяви 

здобувача на ім’я завідувача відділення. Вивчення вибіркових навчальних 

дисциплін починається з першого навчального семестру.  

2.13. Здобувач, 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.  

2.14.  Здобувач, який не визначився з переліком вибіркових дисциплін та 

не подав заповнену заяву у визначені терміни, знехтував своїм правом вибору 

буде записаний на вивчення тих дисциплін, які вважаються базовими для його 

спеціальності, або з міркувань оптимізації навчальних груп.  

2.15. Обрані дисципліни вносяться до робочих навчальних планів і 

визначають навчальне навантаження відділення на навчальний рік.  

2.16. Після кінцевого формування і погодження академічних груп з 

вивчення вибіркових дисциплін, інформація про вибіркові дисципліни 

вноситься до індивідуального плану здобувача. З цього моменту вибіркова 

дисципліна стає для здобувача обов’язковою.  

2.17. Індивідуальний навчальний план здобувача розробляється на 

навчальний рік на підставі робочого навчального плану і включає всі 

нормативні навчальні дисципліни та вибіркові навчальні дисципліни, обрані 

здобувачем, з обов'язковим дотриманням нормативно встановлених термінів 

підготовки фахівця певного рівня освіти, з урахуванням структурно-логічної 

послідовності вивчення освітніх компонент, що визначають зміст освіти за 
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певною спеціальністю та системи оцінювання (підсумковий контроль знань, 

атестація випускника). 

 

ІІІ. Навчально-методичне забезпечення вибіркових навчальних дисциплін 

 

3.1.Забезпечення викладання вибіркових дисциплін можуть здійснювати 

всі циклові комісії (кафедра) за умови наявності відповідного кадрового, 

наукового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення, які 

спроможності задовольнити потреби здобувачів освіти для створення 

індивідуальної освітньої траєкторії навчання за обраними спеціальностями.  

3.2. Циклові комісії (кафедра), які забезпечують викладання вибіркових 

дисциплін кожного навчального року подають в методичний кабінет список 

дисциплін, які пропонуються для вибору студентам, робочі навчальні програми 

та анотації навчальних дисциплін (силабуси) разом з протоколами засідань 

циклових комісій 

3.3. Перелік дисциплін вільного вибору кожен  навчальний рік 

переглядається та  може оновлюватись відповідно  до умов сьогодення  на 

засіданні циклової комісії (кафедри). 

3.4. Після схвалення, перелік вибіркових дисциплін подається на 

затвердження педагогічною радою коледжу, після чого вносяться зміни до 

навчальних планів.  

3.5. Затверджені переліки вибіркових дисциплін розміщуються для 

ознайомлення студентів на офіційному сайті коледжу із зазначенням короткого 

опису змісту дисциплін, обсягу в кредитах ЄКТС та семестру викладання. 

3.6. Після вивчення здобувачами освіти вибіркових дисциплін, 

проводиться анкетування стосовно якості надання освітніх послуг. Інформація 

про результати анкетування обговорюється на засіданнях методичної та 

педагогічної ради коледжу із залученням  зовнішніх стейкхолдерів. Результати 

обговорення подаються у вигляді рекомендацій стосовно формування 

вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 

 

IV. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ 

4.1. У разі поновлення, переведення здобувача освіти перезарахування 

вибіркових навчальних дисциплін проводиться на підставі академічної довідки, 

наданої студентом в установленому порядку.  

4.2. Перезарахування кредитів вибіркових дисциплін проводиться за 

рахунок фактично вивчених дисциплін певного циклу за умови однакової або 

більшої кількості кредитів.  
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4.3. Здобувачам освіти  учасникам програм академічної мобільності може 

бути дозволено зараховувати вибіркові дисципліни, які прослухані в іншому 

закладі освіти-партнері, але не передбачені навчальним планом відповідної 

спеціальності в коледжі. 

 

V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖ ЕННЯ 

 

5.1. Дане Положення затверджується рішенням Педагогічної ради 

коледжу. 

5.2. Усі зміни та доповнення до даного Положення вносяться та 

затверджуються Педагогічною радою коледжу у тому ж порядку, що й саме 

Положення. 

5.3. Положення про порядок та умови обрання здобувачами освіти 

Львівського медичного фахового коледжу післядипломної освіти вибіркових 

навчальних дисциплін вступає в дію з моменту його затвердження.  
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Додаток 1 

 

ЗРАЗОК 

заяви здобувача освіти  

на включення до індивідуального плану  

дисциплін вільного вибору 

 

 

 

Завідувачу відділення___________________ 

студента __________курсу__________ групи 

спеціальності__________________________ 

освітньо-професійної програми___________ 

______________________________________ 
                                            (прізвище, ініціали) 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

 

Прошу включити в мій індивідуальний навчальний план із 

запропонованого навчального плану на 20____/20____навчальний рік наступні 

дисципліни вільного вибору: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

 

 

 

 

                                            (дата )                                         (підпис) 
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