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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір 

навчальних дисциплін у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея 

Крупинського» (далі - Положення) забезпечує реалізацію студентами права на 

вільний вибір навчальних дисциплін, відповідно до статті 62 Закону України 

«Про вищу освіту» та Положення про освітній процес у ВНКЗ ЛОР «Львівська 

медична академія імені Андрея Крупинського» (далі - Академія). 

1.2 Цим Положенням визначається процедура формування переліку, 

обрання та подальшого вивчення здобувачами вищої освіти вибіркових 

навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою 

програмою та навчальним планом.  

1.3 Положення ґрунтується на засадах студентоцентрованого підходу і 

вільного творчого навчання, що гарантує студентам побудову індивідуальної 

траєкторії навчання з урахуванням власного потенціалу, особистісного росту та 

своїх професійних інтересів. 

1.4 Вибіркові дисципліни надають можливість здійснення поглибленої 

підготовки за освітніми програмами, сприяють академічній мобільності 

студента, його особистим інтересам, дозволяють здійснювати впровадження 

освітніх програм у межах базової спеціальності з метою формування 

компетентностей студента відповідно до вимог ринку праці. 

1.5 Згідно з пунктом 15 частини 1 статті 62 Закону України «Про вищу 

освіту» особа, яка навчається у вищому навчальному закладі, має 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 вищої освіти. 

1.6 Дія Положення поширюється на студентів, які навчаються за 

освітніми програмами та навчальними планами першого (бакалаврського) і 

другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

1.7 Загальне керівництво над впровадженням та реалізацією даного 

Положення покладається на навчально-методичну частину Академії під 

контролем Проректора з навчальної роботи. 
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2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВИБІРКОВОЇ ЧАСТИНИ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗДОБУВАЧА 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

2.1 Кожного навчального року до 20 вересня декани факультетів подають 

до навчально-методичної частини пропозиції щодо складу робочих груп з 

розробки переліку вибіркових дисциплін за вибором студента для формування 

робочих навчальних планів підготовки фахівців усіх рівнів вищої освіти. 

Наказом ректора Академії до 30 вересня затверджуються склади відповідних 

робочих груп.  

2.2 Головами робочих груп призначаються декани факультетів. До складу 

робочих груп входять завідувачі випускових кафедр, представники інших 

кафедр, що здійснюють підготовку за певною спеціальністю (освітньою 

програмою), фахівці навчально-методичної частини.  

2.3 Робочі групи до 10 жовтня формують перелік вибіркових дисциплін 

(спеціалізації) та подають їх для розгляду на засідання Вченої ради факультету, 

а після схвалення − на затвердження Вченою радою Академії. 

2.4 Для формування контингенту студентів на наступний навчальний рік 

декани факультетів: 

 оприлюднюють перелік навчальних дисциплін вільного вибору, 

навчальні програми дисциплін, коротку анотацію курсу на сайті 

Академії, прізвища викладачів, які викладатимуть вибіркові навчальні 

дисципліни, обсяги та види навчальної роботи, форми контролю, 

мінімальну чисельність осіб, що можуть вивчати кожну із навчальних 

дисциплін, за якими проводиться вибір (до 20 жовтня поточного 

навчального року на наступний навчальний рік); 

 організовують презентацію курсів викладачами дисциплін вільного 

вибору до 30 жовтня; 

 організовують процедуру вибору студентами вибіркових дисциплін 

зазначених переліків (реєстрацію в списках) до 20 листопада; 

 надають можливість здійснити повторний вибір дисциплін студентам, 

які вибрали дисципліни спеціалізації, навколо яких не згрупувалась 

необхідна кількість осіб, для вивчення яких сформувалися повноцінні 

групи (практичні заняття з дисциплін, що формують загальні 

компетентності проводяться з групою студентів не більше 15 осіб. З 

дисциплін, що формують фахові компетентності практичні заняття 

можуть проводитися з меншою кількістю студентів – по 7-9 осіб у 

групі); 
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 формують групи здобувачів для вивчення дисциплін вільного вибору 

на наступний навчальний рік за результатами проведених заходів до 1 

грудня поточного року; 

2.5 Навчально-методична перевіряє НМКД з пропонованої дисципліни 

вільного вибору та корегує робочі навчальні плани підготовки фахівців для 

формування навчального навантаження кафедр.  

2.6 Для розрахунку навчального навантаження, формування штатів 

науково-педагогічних працівників і складання розкладу занять інформацію 

щодо кількості студентів, які записалися на вибіркові дисципліни на наступний 

навчальний рік, і кількості сформованих академічних груп деканати передають 

до навчально-методичної частини інформацію щодо сформованих груп до 1 

грудня. 

2.7 Кафедра:  

 надає пропозиції щодо дисциплін вільного вибору, враховуючи 

пропозиції стейкхолдерів та вимоги ринку праці; 

 пропонує кандидатури до складу робочих груп з формування 

переліку дисциплін вільного вибору; 

 розміщує рекламні матеріали на сайт Академії, анотацію та 

презентацію для ознайомлення студентів; 

 готує НМКД з дисципліни вільного вибору. 

2.8 Здобувачі подають заяву на ім’я декана факультету щодо обраних 

ними дисципліни, що є підставою для формування індивідуального 

навчального плану студента на наступний навчальний рік (для першого курсу 

за рівнями вищої освіти - на поточний навчальний рік). 

2.9 Якщо вивчення вибіркових дисциплін для студентів першого 

(бакалаврського) рівня розпочинається у першому семестрі першого 

навчального року, то запис на такі дисципліни здійснюється протягом першого 

тижня поточного навчального року. 

2.10 Студенти другого (магістерського) рівня (перший курс) здійснюють 

запис щодо вивчення навчальних дисциплін вільного вибору після зарахування 

до Академії до 25 серпня у деканаті факультету. 

2.11 Запис на обрані вибіркові дисципліни здобувач вищої освіти 

здійснює до 20 листопада навчального року, що передує навчальному року, де 

розпочинається вивчення таких вибіркових дисциплін. 

2.12 Протягом тижня після написання заяви (але не пізніше 27 листопада) 

студенти мають право корегувати перелік обраних вибіркових дисциплін, 

змінюючи їх через подання відповідної заяви до деканату. У цьому разі має 

бути відмітка деканату про анулювання попередньої заяви. 
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2.13 У разі якщо студент у визначені терміни не записався на перелік 

вибіркових дисциплін, деканат факультету здійснює запис такого студента на 

перелік вибіркових дисциплін самостійно із міркувань оптимізації навчальних 

груп і потоків. 

2.14 Студент, який з поважної причини, підтвердженої документально, 

був відсутній протягом визначеного терміну та не записався на перелік 

вибіркових дисциплін, має право зробити такий запис протягом першого тижня 

після того, як він з’явився на навчання. Поважними причинами вважаються: 

хвороба студента, його навчання чи стажування в освітніх і наукових установах 

іноземних держав, призов на військову службу тощо.  

2.15 На кожен навчальний рік допустима кількість студентів для 

здійснення вільного вибору може коригуватися розпорядженням ректора 

Академії. 

2.16 Якщо на певні вибіркові дисципліни записалася менша кількість 

студентів, то такій вибір вважається нездійсненим. Студенти, що обрали цей 

перелік, здійснюють повторний вибір переліку дисциплін, що залишилися. 

2.17 Інформацію щодо кількості студентів першого курсу першого 

(бакалаврського) рівня, які записалися на вибіркові дисципліни, і кількість 

сформованих академічних груп деканати до 10 вересня передають до 

навчально-методичної частини Академії з метою завершення розрахунку 

навчального навантаження. 

2.18 Інформацію щодо кількості студентів першого курсу другого 

(магістерського) рівня, які записалися на вибіркові дисципліни, і кількість 

сформованих академічних груп деканати до 28 серпня передають до навчально-

методичної частини Академії з метою завершення розрахунку навчального 

навантаження. 

2.19 Після остаточного формування і погодження академічних груп з 

вивчення вибіркових дисциплін, інформацію щодо вибіркових дисциплін 

заносять до індивідуального навчального плану студента. З цього моменту 

вибіркова дисципліна стає для студента обов’язковою. 

2.20 Заяви студентів зберігають у деканатах протягом всього періоду 

навчання студента за відповідним рівнем вищої освіти. 

2.21 Студент в односторонньому порядку не може відмовитись від 

вивчення вибраної ним дисципліни. Особиста відмова від вивчення курсу 

спричинить академічну заборгованість.  

2.22 У випадку поновлення, переведення студента, виходу з академічної 

відпустки можливе перезарахування вибіркових дисциплін відповідно до 

Порядку визначення академічної різниці, її складання та перезарахування 

(зарахування) навчальних дисциплін. Реалізувати право вибору (навчальних 
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дисциплін, спеціалізованих блоків) такі студенти можуть впродовж двох - 

трьох тижнів від початку навчального семестру з урахуванням результатів 

вибору студентів, які навчаються за цією освітньою програмою та обмежень що 

встановлені даним Положенням. 

 

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

3.1 Положення запроваджується в дію з моменту затвердження вченою 

радою Академії. 

3.2 Зміни та доповнення до Положення вносяться та затверджуються 

вченою радою Академії у тому ж порядку, що й саме Положення 

3.3 Академія несе відповідальність за якість викладання і належне 

методичне забезпечення навчальних дисциплін, які пропонуються студентам 

для реалізації ними права вільного вибору. 

 


