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1. Загальні положення 

1.1. Положення про порядок та умови обрання здобувачами фахової 

передвищої, вищої освіти навчальних дисциплін за вибором у Відокремленому 

структурному підрозділі «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана Пулюя» (далі – Положення) 

розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

«Про фахову передвищу освіту», Положення про Відокремлений структурний 

підрозділ «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного 

технічного університету імені Івана Пулюя» (ВСП «ТФК ТНТУ»), «Положення 

про організацію освітнього процесу» у ВСП «ТФК ТНТУ» та інших нормативних 

документів ВСП «ТФК ТНТУ». 

1.2. Положення ґрунтується на засадах студентоцентрованого підходу і 

вільного творчого навчання, що гарантує здобувачам фахової передвищої, вищої 

освіти побудову індивідуальної траєкторії навчання з урахуванням власного 

потенціалу, особистісного росту й професійних інтересів. 

1.3. Положення забезпечує умови для унормування процедур:  

1.3.1. формування та доведення до відома здобувачів фахової передвищої, 

вищої освіти переліку навчальних дисциплін вільного вибору;  

1.3.2. здійснення вибору здобувачами фахової перед вищої, вищої освіти 

навчальних дисциплін із сформованого переліку; 

1.3.3. організації вивчення обраних навчальних дисциплін (формування 

навчальних груп); 

1.3.4. визнання результатів навчання за обраними дисциплінами. 

1.4. Вибіркові навчальні дисципліни – це дисципліни, які пропонують 

циклові комісії ВСП «ТФК ТНТУ» з метою задоволення освітніх і 

кваліфікаційних потреб здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, посилення 

їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці, сприяння 

академічній мобільності та їх особистісним освітнім інтересам, здійснення 

поглибленої підготовки за спеціальностями (освітньо-професійними) 

програмами, що визначають характер майбутньої діяльності. До вибіркових 

освітніх компонентів можуть включатися також і практики 

1.5. ВСП «ТФК ТНТУ» забезпечує вільний вибір навчальних дисциплін у 

межах, передбачених відповідною освітньо-професійною програмою та 

навчальним планом: 

1.5.1. освітнього ступеня вищої освіти, в обсязі, що становить не менш як 

25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС для даного ступеня вищої освіти; 

частка вибіркових дисциплін складається з двох частин: професійно-орієнтовані 

вибіркові дисципліни за освітньо-професійною програмою; 2) дисципліни 

загальної підготовки; 

1.5.2. освітньо-професійного ступеня фахової передвищої освіти, в обсязі, 

що становить не менш як 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС. 
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1.6. У ВСП «ТФК ТНТУ» здобувачам гарантоване право вільного вибору 

навчальних дисциплін не тільки з освітньо-професійних програм, на яких вони 

навчаються, а й циклів загальної підготовки інших спеціальностей, та циклів 

професійної підготовки спеціальностей однієї галузі знань. 

1.7. Вивчення дисциплін за вибором для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня, які навчаються за скороченим терміном навчання,  

здійснюється починаючи з першого семестру.  

1.8. Вивчення дисциплін за вибором для здобувачів освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра, які навчаються: 

1.8.1. на базі базової загальної середньої освіти, здійснюється починаючи 

з третього курсу; 

1.8.2. на базі повної загальної середньої освіти, здійснюється починаючи, 

як правило, з другого курсу; 

1.8.3. на базі професійно технічної освіти, здійснюється починаючи, як 

правило, з першого семестру; 

1.9. Перелік вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 

визначається у освітньо-професійних програмах та навчальних планах. 

1.10. Перелік вибіркових дисциплін періодично переглядається з 

урахуванням пропозицій за результатами внутрішнього (здобувачів фахової 

передвищої, вищої освіти, відділень) і зовнішнього (стейкхолдерів) моніторингу. 

1.11. Циклові комісії, які забезпечують виконання вибіркових навчальних 

дисциплін, готують довідкові інформаційні матеріали щодо змісту кожної 

вибіркової дисципліни, коротку анотацію дисципліни або силабус та 

оприлюднюють на сайті дистанційного навчання ВСП «ТФК ТНТУ». 

2. Порядок реалізації права вибору здобувачами фахової передвищої,  

вищої освіти вибіркових навчальних дисциплін 

2.1. Вибір навчальної дисципліни освітньо-професійної програми 

здійснюється здобувачем фахової передвищої, вищої освіти під час формування 

індивідуального навчального плану. Індивідуальний навчальний план здобувача 

фахової передвищої, вищої освіти заповнюється на кожен навчальний рік і 

включає обов’язкові та вибіркові навчальні дисципліни з дотриманням 

нормативно встановлених термінів підготовки, з урахуванням структурно-

логічної послідовності вивчення навчальних дисциплін, що визначають зміст 

освіти за певною освітньо-професійною програмою. 

2.2. Терміни проведення процедури вибору здобувачами фахової 

передвищої, вищої освіти навчальних дисциплін визначаються із необхідності 

своєчасного планування та організації освітнього процесу (формування 

контингенту студентів у групах, потоках для планування навчального 

навантаження педагогічних працівників), його методичного і кадрового 

забезпечення. 
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2.3. Заходи з організації вивчення вибіркових навчальних дисциплін 

здійснюються у навчальному році, що передує навчальному року, у якому 

заплановане вивчення цих дисциплін. Здобувачі фахової передвищої, вищої 

освіти реалізовують своє право вибору навчальних дисциплін протягом першого 

семестру навчального року, який передує навчальному року, в якому 

передбачене їх вивчення. 

2.4. Для здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які навчаються за 

освітньо-професійними програмами, де вільний вибір заплановано у першому 

навчальному році, вибір організовується впродовж перших двох тижнів 

навчання.  

2.5. Процедура вибору здобувачами фахової передвищої, вищої освіти 

навчальних дисциплін включає наступні етапи. 

2.5.1. Перший етап – ознайомлення здобувачів фахової передвищої, вищої 

освіти із порядком, термінами і особливостями запису та формування груп для 

вивчення вибіркових дисциплін у ВСП «ТФК ТНТУ», а також із переліком 

дисциплін, вибіркової частини навчального плану. Заходи даного етапу 

організовуються завідувачами відділень та цикловими комісіями впродовж 

перших трьох місяців навчання в семестрі, визначеному в п. 2.3. Ознайомлення 

здобувачів фахової передвищої, вищої освіти із переліками дисциплін, може 

розпочинатися цикловими комісіями з перших днів навчання за освітньо-

професійними програмами. 

2.5.2. Другий етап - запис здобувачів фахової передвищої, вищої освіти на 

вивчення навчальних дисциплін до кінця І семестру навчального року, що 

передує навчальному року, у якому заплановане вивчення цих дисциплін. Заяви 

здобувачів фахової передвищої, вищої освіти подаються у паперовій формі. 

Вибір дисциплін підтверджується власноруч підписаною здобувачем фахової 

передвищої, вищої освіти заявою на ім’я завідувача відділення. Заходи другого 

етапу організовуються завідувачами відділеннями.  

2.5.3. Третій етап - опрацювання заяв здобувачів фахової передвищої, 

вищої освіти завідувачами відділень, перевірка контингенту здобувачів фахової 

передвищої, вищої освіти і попереднє формування груп на вивчення вибіркових 

дисциплін, який здійснюється завідувачами відділень  

Вибіркова навчальна дисципліна може викладатися за умови, якщо її 

обрали усі здобувачі фахової передвищої, вищої освіти, які навчаються за 

освітньо-професійною програмою на відповідному курсі, або за умови 

чисельності студентів, що її вибрали не менш як 10 осіб для здобувачів 

освітнього ступеня «бакалавр» та 15 осіб освітньо-професійного ступеня 

«фаховий молодший бакалавр».  

Здобувачам фахової передвищої, вищої освіти, вибір яких не може бути 

задоволений з вказаних вище причин повідомляється про відмову (із 

зазначенням причини) і пропонується зробити вибір із скоригованого переліку 

вибіркових навчальних дисциплін. Тривалість етапу не повинна перевищувти 5 

робочих днів. 
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Цей скоригований перелік дисциплін включає дисципліни, за якими вже 

сформовані групи/потоки у відповідності до встановлених нормативними 

документами мінімальних вимог до чисельності здобувачів фахової передвищої, 

вищої освіти у групах/потоках, і де немає перевищення встановлених 

максимумів, а також які не призведуть до повторної відмови. 

2.6. Обрані здобувачем фахової передвищої, вищої освіти навчальні 

дисципліни затверджуються завідувачем відділення, в якому він навчається, як 

складова індивідуального навчального плану здобувача фахової передвищої, 

вищої освіти. Загальний обсяг на навчальний рік обов’язкової та вибіркової 

складової індивідуального навчального плану здобувача фахової передвищої, 

вищої освіти не повинна перевищувати, як правило, 60 кредитів ЄКТС. 

2.7. Зміна здобувачем фахової передвищої, вищої освіти з об’єктивних 

причин свого вибору після його затвердження можлива лише за письмовим 

дозволом завідувача відділенням. Не допускається зміна обраних дисциплін 

після початку навчального семестру, в якому вони викладаються. Заява 

здобувача фахової передвищої, вищої освіти на внесення змін до вибіркової 

складової індивідуального навчального плану здобувача фахової передвищої, 

вищої освіти подається здобувачем фахової передвищої, вищої освіти до початку 

навчального року за умови, що здобувач фахової передвищої, вищої освіти не 

розпочав опанування вибіркової навчальної дисципліни. 

Внесені зміни не мають порушувати встановлені нормативними 

документами вимоги щодо мінімальної чисельності студентів при формування 

груп на вивчення вибіркових дисциплін. Зміни, внесені до індивідуального 

навчального плану здобувача фахової передвищої, вищої освіти, затверджуються 

завідувачем відділення, та погоджуються заступником директора з навчальної 

роботи. 

2.8. Якщо здобувач фахової передвищої, вищої освіти у встановлені 

терміни без поважних причин не скористався своїм правом вибору навчальної 

дисципліни, то відповідні позиції його індивідуального навчального плану 

визначаються за пропозицією випускової циклової комісії з урахуванням вибору 

інших здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які навчаються за цією 

освітньо-професійною програмою і затверджуються завідувачем відділення. 

Відмова здобувачів фахової передвищої, вищої освіти виконувати сформований 

таким чином індивідуальний навчальний план є грубим порушенням, внаслідок 

чого здобувач фахової передвищої, вищої освіти студент відраховується з ВСП 

«ТФК ТНТУ» за невиконання навчального плану. 

2.9. Сукупний обсяг обов'язкової і вибіркової складових індивідуального 

навчального плану здобувача фахової передвищої, вищої освіти, незалежно від 

шляхів реалізації права на вільний вибір дисциплін, повинен відповідати 

вказаному в освітньо-професійній програмі, за якою навчається здобувач 

фахової передвищої, вищої освіти. 

2.10.Викладання вибіркових дисциплін можуть здійснювати відповідні 

циклові комісії ВСП «ТФК ТНТУ» за умови наявності відповідного кадрового, 

навчально-методичного та інформаційного забезпечення, що є свідченням 
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спроможності циклової комісії оперативно задовольнити потреби здобувачів 

фахової перед вищої, вищої освіти для створення індивідуальної освітньої 

траєкторії навчання за обраними спеціальностями. 

 

3. Заключні положення 

3.1. Заяви здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, розпорядження 

про формування груп зберігаються упродовж всього терміну навчання 

здобувачів фахової передвищої, вищої освіти. 

3.2. У випадку поновлення, переведення здобувача фахової передвищої, 

вищої освіти, допуску до занять після завершення академічної відпустки або 

зарахування для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра) із скороченим терміном навчання або здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, за письмовою заявою 

здобувача фахової передвищої, вищої освіти і згодою випускової циклової 

комісії можливе перезарахування вибіркових дисциплін за рахунок фактично 

вивчених дисциплін із циклу вільного вибору. 

3.3. Внесення суттєвих змін до порядку реалізації вільного вибору 

здобувачами фахової передвищої, вищої освіти навчальних дисциплін 

здійснюється лише за згодою органів студентського самоврядування ВСП «ТФК 

ТНТУ». У випадку, якщо запропоновані зміни звужують права студентів на вибір 

навчальних дисциплін, необхідне отримання згоди органів студентського 

самоврядування ВСП «ТФК ТНТУ». 

3.4. Дане Положення, зміни та доповнення до цього Положення 

схвалюються педагогічною радою ВСП «ТФК ТНТУ». 

3.5. Після схвалення педагогічною радою ВСП «ТФК ТНТУ»  Положення 

затверджується і вводиться в дію наказом директора ВСП «ТФК ТНТУ». 
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