
  



2 
 

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

освіту» здобувачі вищої та фахової передвищої освіти коледжу мають право на 

вибір навчальних дисципліни в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків 

загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для рівня вищої освіти та 10 

відсотків для рівня фахової передвищої освіти, відповідно до освітньо-професійних 

програм та навчальних планів і створити власну індивідуальну освітню траєкторію. 

Також здобувачі освіти мають право обрати додаткові освітні послуги, наприклад 

навчання на кафедрі військової підготовки. 

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.  

Вибіркові начальні дисципліни представлені у вигляді «Переліку вибіркових 

дисциплін», окремо для вищої та фахової передвищої освіти: 

1. «Перелік вибіркових дисциплін» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти, загальний для всіх освітньо-професійних програм та спеціальностей. 

2. «Перелік вибіркових дисциплін» для освітньо-професійного рівня фаховий 

молодший бакалавр, загальний для всіх освітньо-професійних програм та 

спеціальностей. 

«Переліки вибіркових дисциплін» знаходяться на офіційному сайті коледжу та в 

GOOGLE Курсі циклової комісії «Вибіркові дисципліни». Там же знаходиться 

інформація про дисципліни та викладачів. Інформація про вибіркові навчальні 

дисципліни та викладачів, які пропонують їх для вивчення, презентується 

анотацією/робочими навчальними програмами/силабусами. 

При виборі навчальних дисциплін для створення власної індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувачам освіти слід враховувати  рекомендовану кількість кредитів 

для вивчення вибіркових навчальних дисциплін відповідно до «Переліку». 
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До вибору навчальних дисциплін потрібно відноситись відповідально, 

усвідомлюючи, що результати оцінювання будуть внесені у додаток до диплому. 

Слід пам’ятати! Обрання дисциплін здійснюється перед початком семестру 

вивчення дисципліни, не пізніше ніж за 1 день.  

Голова циклової комісії, за яким закріплена спеціальність, надає всю необхідну 

додаткову інформацію студентам у GOOGLE Курсі циклової комісії «Вибіркові 

дисципліни». Здобувачі освіти обирають дисципліни для вивчення за власними 

побажаннями і фіксують свій вибір в письмовій/електронній заяві здобувача освіти 

КІтУ НАУ та передають її в GOOGLE Курс циклової комісії «Вибіркові 

дисципліни»/особисто. 

Голова циклової комісії передає всі заяви здобувачів освіти заступнику директора з 

навчальної роботи, який формує педагогічне навантаження на семестр, корегує 

робочі навчальні плани і повідомляє про обрані дисципліни викладачам. 

Кількість здобувачів освіти у групі для вивчення вибіркових навчальних дисциплін 

повинна складати не менше 50% осіб з академічної групи. 

Здійснюючи вибір навчальних дисциплін здобувачі вищої/фахової передвищої 

освіти обирають із переліку більшу кількість дисциплін ніж планується для 

вивчення (з більшою сумою кредитів), вказуючи при цьому їх пріоритетність.  

Якщо заяв на обрану дисципліну здобувачами освіти є менше ніж 50% групи, 

можливо приєднання таких студентів до збірної групи студентів інших освітньо-

професійних програм відповідного рівня освіти або іншого рівня освіти. 

Максимальне врахування потреб здобувачів освіти є пріоритетним для коледжу, і 

тому всі питання, пов’язані з вибором індивідуальної освітньої траєкторії можуть 

вирішуватися індивідуально для кожного здобувача освіти. 

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 
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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/третю іноземну мову та ін.  

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

надання платної освітньої послуги. 

Обрання вибіркових дисциплін здобувачами освіти проводиться на засадах 

прозорості та студоцентризму. 

 


