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Навчальні дисципліни за вибором 

студента  

– це дисципліни, які вводяться закладом 

вищої освіти  для більш повного задоволення 

освітніх і кваліфікаційних вимог особи для 

потреб суспільства, ефективнішого 

використання можливостей закладу освіти, 

врахування регіональних особливостей. 



Нормативні документи: 
• Закон України «Про вищу освіту» 

Стаття 62. Права осіб, які навчаються у вищих 
навчальних закладах. 

Пункт15. 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 
даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі 
певного рівня вищої освіти мають право 
вибирати навчальні дисципліни, що 
пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за 
погодженням з керівником відповідного 
факультету чи підрозділу; 



Положення у КЗВО ЛОР «Львівська медична 

академія імені Андрея Крупинського» 



Вибіркові дисципліни: 

• Забезпечує  навчання студентом 

поглибленої підготовки за профільними 

напрямами; 

• Дають можливість поглибленої підготовки в 

рамках базової спеціальності та майбутньої 

професійної діяльності 





ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ 
 Оприлюднюють перелік навчальних дисциплін вільного 

вибору, навчальні програми дисциплін, коротку анотацію 

курсу на сайті Академії  (вересень місяць І курс)  (лютий –

березень місяць для 2-4 курс) 



Фармація. Промислова фармація 



- організовують презентацію курсів 

викладачами дисциплін вільного вибору 

(вересень-жовтень місяць І курс) 

     (березень- квітень місяці 2-4 курси); 

- організовують процедуру вибору 

студентами вибіркових дисциплін 

зазначених переліків (реєстрацію в списках) 

(кінець жовтня –листопад І курс) 

    (травень місяць 2-4 курси)  



Заяви студентів 
зберігають у 

деканатах протягом 
всього періоду 

навчання студента 
за відповідним 

рівнем вищої освіти. 



• Формують групи 
здобувачів для 
вивчення дисциплін 
вільного вибору на 
наступний навчальний 
рік за результатами 
проведених заходів до 
1 червня поточного 
року для 2-4 курсів; 



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. 
 

Якщо здобувач освіти, який не 
визначився з переліком 

вибіркових  дисциплін та не подав 
заяву  у визначені терміни, він буде 

зарахований до групи з 
найменшою кількістю здобувачів 

освіти. 



Кожна навчальна дисципліна 
представлена 







Дякую за увагу!!! 


