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Порядок 

вибору для вивчення студентами  

 Закарпатської академії мистецтв  

вибіркових навчальних дисциплін 

 

1. Даний порядок, розроблений відповідно до ст. 62 Закону України 

«Про вищу освіту»,  визначає процедуру проведення та оформлення запису 

студентів на вивчення вибіркових навчальних дисциплін, передбачених 

відповідною освітньою програмою та навчальним планом підготовки 

бакалаврів та спеціалістів, магістрів, в обсязі, що становить не менш як 25 

відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня 

вищої освіти.  

2. Вивчення вибіркових дисциплін починається не раніше п’ятого 

навчального семестру.  

3. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових дисципліни, до 01 

жовтня кожного навчального року подають до деканатів/навчальної частини 

робочі навчальні програми, короткі анотації цих дисциплін і перелік науково-

педагогічних працівників, що їх викладають. Для забезпечення вибору 

студентом дисциплін науково-педагогічний працівник, за яким закріплено 

вибіркову дисципліну може робити для студентів її презентацію у вільний від 

аудиторних занять час та розміщувати її на сайті академії.  

4. Деканати спільно з випусковими кафедрами та навчальною частиною 

до 01 березня ознайомлюють студентів з переліком вибіркових дисциплін та 

інформують студентів про порядок запису на вивчення вибіркових 

дисциплін.  

5. Вибір студентом дисциплін на наступний навчальний рік 

здійснюється шляхом подачі до 01 травня письмової заяви (додаток 1) на ім’я 

проректора з навчальної роботи з візами завідувача кафедри, яка забезпечує 

викладання дисципліни. Заява зберігається в навчальній частині протягом 



всього терміну навчання студента. Студенти мають право обрати вибіркові 

дисципліни на весь період навчання.  

6. Навчальна частина, з метою формування робочих навчальних планів 

та розрахунку навчального навантаження, разом з деканатами за поданими 

заявами до 15 травня формують списки студентів (додаток 2) академічних 

груп за обраними дисциплінами. Списки студентів затверджуються 

розпорядженням проректора з навчальної роботи. 

7. У випадку, якщо студент не визначився з переліком вибіркових 

дисциплін та не подав заповнену заяву у визначені терміни, навчальна 

частина здійснює запис такого студента до певної академічної групи 

самостійно з ознайомленням його з відповідним розпорядженням (п. 6) під 

підпис. Студент, який з поважної причини (хвороба, академічна мобільність 

тощо), не записався на вибіркові дисципліни, має право зробити такий запис 

протягом першого робочого тижня після того, як він з'явився на навчання.  

8. Якщо вивчення вибіркової дисципліни розпочинається в другому 

семестрі першого навчального року, то процедура проведення запису 

здійснюється до 01 листопада поточного навчального року.  

9. Після остаточного формування і погодження академічних груп з 

вивчення вибіркових дисциплін, інформація про вибіркові дисципліни 

заноситься до індивідуального плану студента. З цього моменту вибіркова 

дисципліна стає для студента обов’язковою. 

Індивідуальний навчальний план (ІНПС) є робочим навчальним 

документом студента, який складається на кожний наступний навчальний рік 

у вересні поточного року (за винятком першого курсу). Формування ІНПС 

здійснюється на основі робочого навчального плану спеціальності з 

урахуванням структурно-логічної схеми підготовки фахівців. При 

формуванні ІНПС на наступний навчальний рік враховується фактичне 

виконання студентом індивідуальних навчальних планів поточного і 

попередніх навчальних років. 



Індивідуальний навчальний план студента включає нормативні та 

вибіркові навчальні дисципліни. Сукупність нормативних дисциплін 

визначає нормативну (обов’язкову) складову ІНПС і забезпечує виконання 

вимог нормативної частини державного стандарту вищої освіти. Вибіркові 

дисципліни забезпечують виконання вимог варіативної частини, а саме: 

здійснення поглибленої підготовки за напрямами, що визначають характер 

майбутньої діяльності; підготовку за спеціалізацією певної спеціальності; 

сприяють академічній мобільності студента та його особистим інтересам. 

10. Навчальні групи для вивчення певної вибіркової дисципліни або 

тематичного блоку вибіркових дисциплін формуються за наявності 

мінімально необхідна кількість студентів.  

У випадку неможливості формування навчальної групи для вивчення 

обраної вибіркової дисципліни (тематичного блоку, у т.ч. в рамках 

спеціалізації) через її некомплектність, студентам, що подали заявки щодо 

вивчення такої дисципліни (тематичного блоку) може бути запропоновано 

вивчати інші навчальні дисципліни (тематичні блоки), щодо яких 

сформовано навчальні групи. 

11. Принципи визначення вибіркових дисциплін ІНПС: 

- альтернативності – не менше двох приблизно рівноцінних альтернатив 

на кожну позицію вибору; 

- змагальності – здійснення вибору студентом після проведення 

установчих занять (лекцій) та ознайомлення з програмами дисциплін; 

- академічної відповідальності – усвідомленості студентом значення 

вибору відповідної вибіркової навчальної дисципліни чи відповідного 

тематичного блоку вибіркових навчальних дисциплін для його майбутньої 

кваліфікації
1
. 

12. Узагальнена інформація про вибір студентами тих чи інших 

навчальних дисциплін, що надходить від навчальної частини/деканатів, є 

підставою для включення цих дисциплін у розрахунки педагогічного 

навантаження відповідних кафедр на навчальний рік. 

                                           
1
 Варіант: не допущення нав'язування студентам певних вибіркових навчальних 

дисциплін в інтересах кафедр чи окремих викладачів. 



Додаток 1  

Проректору з навчально-методичної роботи  

___________________  

(прізвище, ім’я, по-батькові)  

студента(ки)______курсу ________________форми навчання 

_______________________________________________ 

                           напряму підготовки (спеціальності)           

_____________________________________ 

(шифр, назва) групи 

_____________________________ 

 (прізвище, ім’я, по-батькові)  

 

 

ЗАЯВА* 

 на вивчення навчальних дисциплін за вибором* на 20___ - 20____ н.р.  

 

Прошу зарахувати мене в групу для вивчення наступних вибіркових 

навчальних дисциплін:  

1.________________________________________________________ 
                                      (назва дисципліни та семестр вивчення) 
2.________________________________________________________ 
                                      (назва дисципліни та семестр вивчення) 
3.________________________________________________________ 
                                        (назва дисципліни та семестр вивчення) 

 4.___________ _____________________________________________________ 
                                          (назва дисципліни та семестр вивчення) 
5.________________________________________________________ 
                               (назва дисципліни та семестр вивчення) 

 

 

 

Дата                                              __________________   

                                                    (підпис) 

 

* – студенти мають право подати колективну заяву (від академічної групи) на 

вивчення дисциплін за вибором  



Додаток 2 

 

СПИСОК СТУДЕНТІВ 

на вивчення вибіркової дисципліни 

„_______________________________”  

(назва дисципліни та семестр вивчення) 

1.________________________________________________________  

(ПІП студента та академічна група) 

2.________________________________________________________ 

 (ПІП студента та академічна група) 

3.________________________________________________________  

(ПІП студента та академічна група) 

4.________________________________________________________ 

 (ПІП студента та академічна група) 

5.________________________________________________________  

(ПІП студента та академічна група)  


