
 



2 
 

Відповідно до законів України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу 

освіту» кожен здобувач вищої та фахової передвищої освіти коледжу має право 

персонально обрати  вибіркові дисципліни в обсязі, що становить не менш як 25 

відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня 

освіти. а також додаткові освітні послуги (друга іноземна мова) та створити власну 

індивідуальну освітню траєкторію. 

Вибіркові навчальні дисципліни – це дисципліни, які пропонуються 

закладом освіти для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних вимог 

особи для власного особистісного та професійного розвитку, потреб суспільства та 

держави, ефективнішого використання можливостей закладу освіти, врахування 

регіональних особливостей тощо. Перелік вибіркових дисциплін представлений у 

вигляді каталогів для вищої та фахової передвищої освіти;  

1. Каталог вибіркових навчальних дисциплін (фаховий вибір) для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

2. Каталог вибіркових навчальних дисциплін (фаховий вибір) для освітньо-

професійного рівня фаховий молодший бакалавр. 

Обрання вибіркових навчальних дисциплін здобувачами освіти із фахових 

каталогів проводиться на засадах прозорості та студоцентризму. 

Навчальні дисципліни в каталогах презентуються навчальними 

програмами/силабусами, в яких подається основна інформація про вибіркові 

дисципліни та викладачів, які пропонують їх для вивчення. 

При виборі навчальних дисциплін для створення власної індивідуальної 

освітньої траєкторії здобувачам освіти слід враховувати  рекомендовану кількість 

вибіркових навчальних дисциплін, орієнтуючись на таблицю вибору дисциплін. 

До вибору навчальних дисциплін потрібно відноситись дуже відповідально, 

усвідомлюючи, що перелік цих дисциплін буде внесено у додаток до диплому з 

вказуванням отриманих залікових балів! 
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Слід пам’ятати! Обрання дисциплін здійснюється на попередньому курсі 

навчання (до прикладу, здобувачі 1-го курсу бакалаврату обирають навчальні 

дисципліни, які йому пропонується вивчати на наступному 2-му курсі, 3-го курсу - 

на наступному 4-му курсі). 

Навчальні дисципліни вільного вибору представлені у вигляді каталогів – 

Блок 1 та Блок 2. Блоки вибіркових дисциплін знаходяться в GOOGLE Курсі 

циклової випускової комісії. Там же знаходиться інформація про дисципліни та 

викладачів. 

Здобувач освіти обирає Блок дисциплін для вивчення за власними 

побажаннями. 

Існує також можливість комбінувати дисципліни вільного вибору з двох 

блоків, але кількість здобувачів освіти у збірній групі для вивчення вибіркових 

навчальних дисциплін такого вибору повинна складати не менше 50% осіб з 

академічної групи і загальна кількість кредитів ЄКТС  вибіркових дисциплін 

повинна становити не менше 60 кредитів ЄКТС для будь якої освітньої/освітньо-

професійної програми. 

Здійснюючи вибір навчальних дисциплін з обох Блоків вибору, здобувач 

вищої/фахової передвищої освіти обирає із переліку більшу кількість дисциплін 

ніж планується для вивчення, вказуючи при цьому їх пріоритетність. Кількість 

пріоритетних навчальних дисциплін повинна відповідати визначеній кількості 

навчальних дисциплін у Блоці. 

Інші вибіркові навчальні дисципліни вказуються у заяві на випадок, коли 

неможливо сформувати збірну групу для вивчення пріоритетної навчальної 

дисципліни через малу кількість поданих заяв. Тоді здобувач освіти буде 

доєднаний до збірної групи, яка вивчатиме іншу навчальну дисципліну вказану у 

заяві. 

Здобувач освіти фіксує свій вибір в письмовій /електронній заяві здобувача 

освіти КІтУ НАУ, яка знаходиться в GOOGLE Курсі циклової комісії (знаходиться 
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на корпоративному акаунті КІтУ НАУ) вибору навчальних дисциплін для кожної 

випускової циклової комісії звідки буде здійснюватись вибір навчальних 

дисциплін. Заява на наступний навчальний курс подається не пізніше 30 червня 

поточного навчального року. Голова циклової комісії передає заяви здобувачів 

освіти про вибір дисциплін адміністрації коледжу для формування навчальних 

планів і педагогічного навантаження на наступний навчальний рік. 

За бажанням здобувач вищої/фахової передвищої освіти має право обрати 

для вивчення навчальні дисципліни понад визначену кількість кредитів ЄКТС 

відповідного рівня освіти. У такому випадку він набуває статусу вільного слухача 

та подає електронну заяву вільного слухача, в якій вказує бажані вибіркові 

навчальні дисципліни із зазначенням умови вивчення – «за додатковою угодою». 

Здобувач вищої освіти у якості вільного слухача може обрати для вивчення 

військову підготовку,  другу іноземну мову.  

Додаткова угода (Договір) укладається між КІтУ НАУ та вільним слухачем 

про надання платної освітньої послуги. 


