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І. Загальні положення
Положення розроблено з метою конкретизації процедури формування 

переліку та вивчення здобувачами фахової передвищої та вищої освіти навчальних 
дисциплін із циклу вільного вибору для рівнів освіти «фаховий молодший 
бакалавр», «бакалавр».

1.1. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту», «Про фахову передвищу освіту», роз'яснень «Положення про організацію 
освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі «Педагогічний 
фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка».

1.2. Вибіркові навчальні дисципліни пропонують випускові циклові комісії 
Коледжу залежно від специфіки фахової підготовки та циклової комісії, які 
забезпечують викладання дисциплін гуманітарного циклу, з метою 
задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб з добувачів фахової передвищої та 
вищої освіти, посилення їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку 
праці та ефективного використання можливостей і академічних традицій Коледжу.

1.3. Здобувані фахової передвищої та вищої освіти мають право на вибір 
навчальних дисциплін 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 відповідного рівня фахової 
передвищої та вищої освіти.

1.4. Навчальні плани встановлюють перелік вибіркових дисциплін для 
здобувачів фахової передвищої та вищої освіти з числа професійно-орієнтовних 
для певної спеціальності, а також передбачають перелік вибіркових дисциплін 
гуманітарного циклу для кожного рівня фахової передвищої та вищої освіти.

1.5. Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить, як правило, 3 кредити.
1.6. Форма підсумкового контролю вибіркових дисциплін, як правило, 

семестровий залік.

2. Порядок реалізації права вільного вибору здобувачами фахової 
передвищої та вищої освіти навчальних дисциплін

2.1. Директор Коледжу ознайомлює здобувачів із порядком, термінами й 
особливостями запису та формуванням груп для вивчення навчальних дисциплін 
вільного вибору.

2.2. Перелік дисциплін вільного вибору здобувачами фахової передвищої та 
вищої освіти згідно з поданими заявами і сформованими групами затверджують на 
Педагогічній раді Коледжу.

2.3. Перелік і опис вибіркових дисциплін повинен бути опублікований до 1 січня 
поточного навчального року на веб-сторінці Коледжу.

2.4. Запис проводять тільки на вибіркові дисципліни в межах навчальних планів



відповідного рівня освіти.
2.5. Запис з добувачів освітньо-професійного рівня « фаховий молодший 

бакалавр» та освітнього рівня «бакалавр» для вивчення навчальних дисциплін 
вільного вибору здійснюється у весняному семестрі від 9 лютого до 20 лютого на 
наступний навчальний рік, починаючи з 3 семестру.

2.7. З добувачі заочної форми навчання такий запис здійснюють під час весняної 
заліково-екзаменаційної сесії, починаючи навчання з 2 семестру.

2.8. Заяву на вивчення навчальних дисциплін вільного вибору заповнюють і 
залишають у завідувача відділення.

2.9. Невчасне подання здобувачами заяви на вивчення вибіркових дисциплін 
є порушенням дисципліни освітнього процесу.

2.10. Чисельність академічної групи для освітньо-професійної програми 
фахового молодшого бакалавра та бакалавра для вивчення окремої вибіркової 
дисципліни становить 25 здобувачів, а для забезпечення спеціалізації не 
повинна бути меншою 12 здобувачів.

3. Прикінцеві положення
3.1. Коледж (відділення, циклові комісії) можуть вносити зміни до 

зазначеного у навчальному плані переліку вибіркових дисциплін з огляду на 
особливості спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, нових 
стандартів освіти тощо.
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