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1. Загальні положення 

1.1. Положення про тимчасовий порядок та умови обрання вибіркових 

дисциплін здобувачами освіти Кам'янського медичного Коледжу (далі - Коледж) 

права на вільний вибір навчальних дисциплін розроблено відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту» та визначає процедуру проведення та оформлення 

запису здобувачів освіти на вивчення вибіркових дисциплін. Організація 

освітнього процесу в Коледжі ґрунтується на засадах вільного творчого 

навчання, що дає змогу здобувачам освіти будувати свою траєкторію навчання з 

урахуванням власного творчого потенціалу, особистісного росту та своїх 

професійних інтересів. 

1.2. У Коледжі навчання здобувачів освіти здійснюється на основі 

їхнього індивідуального планування. Кожен студент на підставі навчального 

плану формує на навчальний рік індивідуальний навчальний план, передбачений 

відповідною освітньою програмою, навчальними планами підготовки 

бакалаврів, в обсязі, що відповідає навчальному плану. 

1.3. До переліку дисциплін індивідуального навчального плану входять 

нормативні дисципліни, які є обов'язковими для вивчення усіма здобувачами 

освіти та вибіркові дисципліни, які здобувачі освіти обирають самостійно. Обсяг 

навчального навантаження здобувачів освіти за навчальний рік становить 60 

кредитів. 

1.4. Реалізація вільного вибору дисциплін здобувачів освіти передбачає 

вибір окремих дисциплін. Кожен здобувач освіти із 10-ти рекомендованих 

дисциплін обирає 5 з переліку на відповідний навчальний рік. 

1.5. Голови циклових комісій, що пропонують вибіркові дисципліни, 

забезпечують підготовку навчальних програм і робочих навчальних програм з 

дисциплін, які віднесені до вибіркових. 

1.6. Перелік, обов'язкова кількість для вивчення та обсяг вибіркових 

дисциплін для конкретного семестру, вказується в навчальному плані. 

1.7. Вивчення вибіркових дисциплін починається з першого курсу. 

1.8. Перелік вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік може 

змінюватись. 

1.9. Вивчення вибіркових дисциплін здобувачами освіти Коледжу 

проводиться згідно до Положення про організацію освітнього процесу у 

Кам'янському медичному коледжі та за затвердженим розкладом навчальних 

занять. 

2. Організаційно - методичне забезпечення права вибору здобувачами 

освіти вибіркових навчальних дисциплін 

2.1. Право вибору надається усім здобувачам освіти. Кількість вибіркових 

дисциплін на наступний навчальний рік, кількість годин на їх вивчення, форми 

контролю визначаються робочим навчальним планом, за яким навчаються 

здобувачі освіти. 

2.2. Кам'янський медичний Коледж несе відповідальність за якість 

викладання і належне методичне забезпечення навчальних дисциплін, які 



пропонуються здобувачам освіти для реалізації ними права вільного вибору. 

2.3. Силабуси вибіркових дисциплін подаються до навчальної частини із 

переліком науково-педагогічних працівників, що викладатимуть ці дисципліни. 

Термін подачі силабусів до 01 листопада. 

2.4 Перелік вибіркових дисциплін, затверджується директором 

Кам'янського медичного коледжу, розміщується на сайті Коледжу та на 

інформаційному стенді. 

2.5. Здобувачі освіти, які зараховані на навчання з 15 вересня, 

ознайомлюються з переліком запропонованих вибіркових навчальних дисциплін 

на офіційному сайті Коледжу та інформаційному стенді до 14 вересня, а з 15 по 

20 вересня вони подають письмові заяви на ім'я заступника директора з 

навчальної роботи, в яких обирають вибіркові дисципліни для включення їх до 

індивідуального навчального плану здобувача освіти. Формування академічних  

груп здійснюється до 25 вересня. 

2.6. Здобувачі освіти І курсу, що навчаються за освітньо-професійною 

програмою з терміном навчання 1 рік 10 місяців, з 15 грудня по 01 лютого 

поточного навчального року ознайомлюються з переліком запропонованих 

вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік шляхом зустрічі з 

викладачами циклової комісії медсестринства, консультацій академічних груп та 

ознайомлення з силабусами і інформацією на офіційному сайті Коледжу. 

2.7. Здобувачі освіти І курсу , що навчаються за освітньо-професійною 

програмою з терміном навчання 1 рік 10 місяців, з 01 лютого по 01 березня 

подають письмові заяви на ім'я заступника директора з навчальної роботи, в 

яких обирають дисципліни для включення їх до індивідуального навчального 

плану здобувача освіти в наступному навчальному році. 

2.8. Голови циклових комісій на підставі аналізу заяв здобувачів освіти 

надають інформацію завідувачу відділення щодо вибраних дисциплін 

здобувачами освіти з переліку вибіркових дисциплін. З 1 березня до 15 квітня 

формуються академічної групи для вивчення вибіркових дисциплін. Якщо для 

вивчення окремої вибіркової дисципліни не сформувалась група через 

недостатню кількості студентів, бажаючих вивчати дисципліну, то завідувач 

відділення та куратор доводить до відома здобувачів освіти перелік дисциплін, 

які не будуть вивчатись. Після цього здобувач освіти протягом тижня повинен 

обрати інші дисципліни, з яких сформувалась (чи сформується) кількісно 

достатня група здобувачів освіти. 

2.9. Після остаточного формування і погодження груп вивчення 

вибіркових дисциплін завідувач відділення готує відповідні проекти наказів. 

Дана процедура має бути завершена до кінця квітня. 

2.10. Здобувач освіти, який з 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. 

2.11. Здобувач освіти, який не визначився з переліком вибіркових 

дисциплін та не подав заяву у визначені терміни, буде включений до групи для 

вивчення тих дисциплін, які завідувач відділенням вважатиме необхідними для 

оптимізації кількісного складу академічних груп. 

2.12. Здобувач освіти в односторонньому порядку не може відмовитись 



від обраних дисциплін. Самочинна відмова від вивчення курсу тягне за собою 

академічну заборгованість, за що здобувач освіти може бути відрахований з 

Коледжу. 

2.13. Зміна обраних дисциплін після початку навчального семестру, в 

якому вони викладаються, не допускається. 

2.14. Обрані дисципліни вносять до робочих навчальних планів і 

визначають навчальне навантаження конкретного викладача, яке розраховується 

до початку навчального року. 

2.15. Після остаточного формування і погодження академічних груп з 

вивчення вибіркових дисциплін, інформація про вибіркові дисципліни вноситься 

до індивідуального плану здобувача освіти. З даного моменту вибіркова 

дисципліна стає для здобувача освіти обов'язковою. 

3. Організація вибору  вибіркових дисциплін здобувачами освіти 

3.1. Терміни проведення процедур вибору здобувачами освіти 

навчальних дисциплін визначаються із необхідності своєчасного (для 

планування та організації освітнього процесу, його методичного і кадрового 

забезпечення) формування контингенту здобувачів освіти в академічних групах. 

3.2. Перелік вибіркових дисциплін періодично переглядається та 

оновлюється. 

3.3. Пропозиції щодо змін до переліку вибіркових дисциплін на 

наступний навчальний рік формуються головою циклової комісії у поданні на 

ім'я директора Коледжу до 01 жовтня поточного навчального року. 

3.4. Зміни до переліку вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік 

розглядаються на засіданні випускової циклової комісії медсестринства. 

3.5. При розгляді змін до переліку вибіркових дисциплін обов'язково 

аналізується забезпечення циклової комісії щодо можливості організації 

освітнього процесу високої якості. Основними критеріями є: кадрове 

забезпечення (науковий ступінь, вчене звання науково-педагогічного 

працівника, підвищення кваліфікації, досвід викладання дисципліни, особистий 

рейтинг); навчально-методичне забезпечення (навчально-методичний комплекс, 

підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації); матеріально- 

технічне забезпечення. 

3.6. В поточному навчальному році здійснюється вибір дисциплін, 

вивчення яких передбачено в наступному навчальному році. 

3.7. Вибір дисциплін здобувачів освіти передбачає їх перелік в заяві за 

пріоритетами (від 1 до останнього, де на 1-му місці найбажаніша дисципліна). 

3.8. Максимальна кількість здобувачів освіти для вивчення вибіркових 

дисциплін складає 30 осіб, а мінімальна - 7 осіб. 

3.9. Якщо навчальна група виявляється занадто малою, то вона 

розформовується, дисципліна виключається, а здобувачі освіти приєднуються до 

наступних за їх пріоритетами дисциплін. 

3.10. Форма контролю дисципліни за вибором відповідно до навчального 

плану. 



4. Прикінцеві положення 

4.1. Результати вивчення вибіркових дисциплін фіксуються в 

індивідуальному навчальному плані здобувача освіти, навчальних журналах, 

відомостях підсумкового контролю та залікових книжках здобувачів освіти, у 

додатку до диплому про вищу освіту. 

4.2. У випадку поновлення, переведення здобувача освіти, допуску до 

занять після завершення академічної відпустки або зарахування для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста можливе зарахування у вже сформовані групи на підставі 

академічної довідки, наданої здобувачеві освіти в установленому порядку. 

4.3. Педагогічна рада може дозволити перезарахування дисциплін у разі 

поновлення або переведення здобувача освіти (до 20 кредитів). 

4.4. Перезарахування кредитів проводиться за рахунок фактично 

вивчених дисциплін певного циклу за умови виконання ними функції 

споріднених компетенцій та однакової (або більшої) кількості кредитів. 

4.5. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться та 

затверджуються педагогічною радою у тому ж порядку, що й саме Положення. 


