1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін
за вибором в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії
ім. Тараса Шевченка (далі – Положення) розроблено відповідно до Законів
України «Про освіту», «Про вищу освіту» (стаття 62, пункт 15), Положення
про організацію освітнього процесу у Кременецькій обласній гуманітарнопедагогічній академії ім. Тараса Шевченка та визначає процедуру проведення
та оформлення запису студентів Кременецької обласної гуманітарнопедагогічної академії ім. Тараса Шевченка (далі – Академія) на вивчення
вибіркових навчальних дисциплін, передбачених відповідною освітньопрофесійною програмою підготовки бакалаврів та магістрів, в обсязі, що
становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС,
передбачених для даного рівня вищої освіти.
1.2. Положення розроблено з метою конкретизації процедури
формування переліку та подальшого вивчення здобувачем навчальних
дисциплін із циклу вільного вибору для першого (бакалаврського), другого
(магістерського) рівнів вищої освіти.
1.3. Для конкретизації планування та організації освітнього процесу на
кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, який
формується на підставі навчального плану відповідної спеціальності та
затвердженого переліку вибіркових дисциплін.
1.4. До переліку дисциплін робочого навчального плану входять
нормативні дисципліни, що є обов’язковими для вивчення здобувачами даної
спеціальності, та дисципліни вільного вибору, які студенти обирають
самостійно (не менше 25%).
1.5. Вибіркові навчальні дисципліни – це дисципліни, які
пропонуються студентам кафедрами Академії з метою задоволення освітніх і
кваліфікаційних потреб здобувачів вищої освіти, посилення їх
конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці та ефективного
використання можливостей навчального закладу, врахування регіональних
потреб тощо.
1.6. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін має становити не менше
25% від загального обсягу кредитів ЄКТС освітньо-професійної програми
(далі – ОПП): для ОПП підготовки бакалавра – не менш як 60 кредитів
ЄКТС, для ОПП підготовки магістра – не менш як 23 кредити ЄКТС із
загального обсягу ОПП 90 кредитів.
1.7. Завідувачі відповідних кафедр, що пропонують вибіркові
дисципліни, забезпечують підготовку робочих програм навчальних
дисциплін, методичних та організаційних матеріалів, необхідних для
вивчення вибіркових дисциплін.
Необхідні передумови для вивчення запропонованого вибіркового
освітнього компоненту обґрунтовуються та доводяться до відома здобувачів

вищої освіти відповідними кафедрами під час презентацій освітнього
компоненту.
1.8. Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить не менше 3
кредитів.
1.9. Вибір здобувачем навчальних дисциплін створює умови для
досягнення таких цілей:
– поглибити загальні компетентності в межах обраної освітньопрофесійної програми;
– поглибити фахові (спеціальні) компетентності в межах обраної
освітньо-професійної програми;
– розширити або поглибити результати навчання за загальними та/або
фаховими (спеціальними) компетентностями із інших освітньо-професійних
програм.
1.10. Вивчення вибіркових дисциплін починається в такі терміни:
– для ступеня вищої освіти «бакалавр» – з другого навчального року
(третього семестру);
– для ступеня вищої освіти «бакалавр» (за скороченим терміном
навчання) – з першого навчального року (першого семестру) – до 05 вересня;
– для ступеня вищої освіти «магістр» – з першого навчального року
(першого семестру) – до 05 вересня.
1.11. Перелік окремих дисциплін вільного вибору на наступний
навчальний рік може змінюватись.
1.12. У разі поновлення, переведення, допуску до занять студента після
завершення академічної відпустки перезарахування вибіркових дисциплін
циклів загальної та фахової підготовки здійснюється за рахунок фактично
вивчених дисциплін у попередньому періоді навчання.
1.13. Здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати
навчальні дисципліни, які пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за
погодженням з керівником відповідного факультету. Для вибору всіх інших
дисциплін (наприклад, з іншої ОПП чи тих, що викладаються іншим
підрозділом, але на тому ж рівні вищої освіти) отримання окремих погоджень
не вимагається (окрім випадків, коли вивчення дисципліни передбачає
опанування певних результатів навчання, які є передумовами).
2. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ
СТУДЕНТАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
2.1. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових дисципліни, до
1 березня кожного навчального року подають до деканату список дисциплін,
які пропонуються для вибору здобувачам, робочі програми навчальних
дисциплін і короткі анотації цих дисциплін.
2.2. Кафедра організовує представлення дисциплін вільного вибору
студентів (у вільний від аудиторних занять час), а також розміщення
матеріалів на сайті Академії.

2.3. Навчально-методичний відділ до 1 квітня формує перелік
вибіркових дисциплін та подає їх для погодження Вченою радою та
затвердження ректором Академії.
2.4. Деканат спільно з кафедрами до 1 травня ознайомлюють
здобувачів із наказом про перелік вибіркових дисциплін та інформують
студентів про особливості формування груп для їх вивчення.
2.5. Вибір дисциплін студентом здійснюється шляхом подачі письмової
та/або електронної (на сайті Академії) заяви на ім’я декана факультету до 15
травня поточного навчального року.
2.6. Письмова заява зберігається в деканаті протягом усього терміну
навчання здобувача.
2.7. Кількість здобувачів у групі / потоці для викладання дисциплін
вільного вибору:
2.7.1. Дисциплін циклу загальної підготовки – не менше 20 осіб; для
проведення лабораторних занять з урахуванням особливостей вивчення
окремих дисциплін та безпеки життєдіяльності – не менше 10 осіб.
2.7.2. Дисциплін циклу професійної підготовки – не менше 10 осіб.
2.7.3. Для малокомплектних груп:
- чисельністю 5-9 осіб – 50% від аудиторних годин, передбачених
навчальним планом;
- чисельністю 4 особи – 40% від аудиторних годин, передбачених
навчальним планом;
- чисельністю 3 особи – 30% від аудиторних годин, передбачених
навчальним планом;
- чисельністю 2 особи – 20% від аудиторних годин, передбачених
навчальним планом;
- чисельністю 1 особа – 10% від аудиторних годин, передбачених
навчальним планом.
2.8. Здобувачеві може бути відмовлено у реалізації його вибору і
запропоновано здійснити новий вибір, якщо кількість студентів, які обрали
дисципліну, є меншою за встановлені в Академії мінімуми. У такому випадку
деканат доводить до відома студентів, що дана дисципліна вивчатись не буде.
Після цього здобувач упродовж тижня повинен обрати іншу дисципліну, на
яку сформувалась (чи сформується) кількісно достатня група студентів.
2.9.Здобувач, який із 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.
2.10. Студент в односторонньому порядку не може відмовитись від
вибраного і затвердженого Вченою радою Академії переліку дисциплін. У
такому випадку здобувач зобов’язаний повторно вивчити вибіркову
навчальну дисципліну в наступному навчальному періоді. При цьому студент
може обрати для вивчення іншу вибіркову дисципліну відповідного циклу,
яка пропонується у навчальному плані як альтернатива.

3. Обрані дисципліни вносяться до робочих навчальних планів
спеціальностей і визначають навчальне навантаження кафедр і конкретного
викладача, яке розраховується до початку навчального року.
4. Після остаточного формування і погодження академічних груп із
вивчення вибіркових дисциплін, інформація про вибіркові дисципліни
вноситься до індивідуального плану (залікової книжки) здобувача. З даного
моменту вибіркова дисципліна стає для студента обов’язковою.
5. Для реалізації права здобувачів вищої освіти на вибірковість
дисциплін факультети мають забезпечити сприятливі умови в розкладах
занять.
6. Сукупний обсяг обов’язкової і вибіркової складових індивідуального
навчального плану здобувача, незалежно від шляхів реалізації права на
вільний вибір дисциплін, повинен відповідати вказаному в освітньопрофесійній програмі, за якою навчається студент.

