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I. Загальні положення 

 

1.1. Відповідно пункту 15 статті 62 Закону України «Про вищу освіту» 

дане Положення забезпечує реалізацію здобувачами вищої освіти 

Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради (далі – 

Інститут) права на вільний вибір навчальних дисциплін. 

1.2. Це Положення забезпечує умови для конкретизації процедури 

формування переліку та подальшого вивчення здобувачами вищої освіти 

вибіркових навчальних дисциплін: 

- формування та доведення до відома здобувачів вищої освіти переліку 

навчальних дисциплін вільного вибору; 

- здійснення здобувачами вищої освіти вибору навчальних дисциплін зі 

сформованого переліку; 

- організація подальшого вивчення обраних дисциплін; 

- визначення результатів навчання за обраними дисциплінами. 

1.3. Вибір навчальних дисциплін в обсязі, що становить не менше як 25 

відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, створює умови для здобувачів 

освіти щодо поглиблення професійних знань та здобуття спеціальних 

компетентностей. 

1.4. Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти або 

вибіркові навчальні дисципліни – це дисципліни, які вводяться закладом вищої 

освіти, а також кафедрами закладу освіти з метою задоволення освітніх і 

кваліфікаційних потреб здобувачів вищої освіти, посилення їх 

конкурентоспроможності на ринку праці та ефективного використання 

можливостей Інституту, сприяють академічній мобільності здобувачів вищої 

освіти, його особистим інтересам, а також врахування регіональних потреб. 
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1.5. Вибір дисциплін варіативної частини освітньої програми здобувачі 

вищої освіти здійснюють при формуванні індивідуального навчального плану. 

 

II. Організаційно-методичне забезпечення права здобувачів вищої освіти 

на вибір навчальних дисциплін 

 

2.1. Інститут несе відповідальність за якість викладання і належне 

методичне забезпечення навчальних дисциплін, які пропонуються здобувачам 

для реалізації ними права вільного вибору. 

2.1.1. Забезпечення кафедр щодо можливості організації освітнього 

процесу високої якості передбачає: кадрове забезпечення (науковий ступінь, 

вчене звання, підвищення кваліфікації, досвід викладання дисципліни, 

особистий рейтинг); навчально-методичне забезпечення (навчально-методичний 

комплекс, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації); 

інформаційне забезпечення; технічний супровід. 

2.2. Здобувачам вищої освіти пропонуються на вибір дисципліни, робочі 

навчальні програми/силабуси, які були розроблені у відповідності до вимог 

Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII (зі змінами), 

розглянуті та затверджені на засіданнях кафедр, схвалені Вченою 

(науково-методичною) радою, затверджені проректором з навчальної роботи. 

2.2.1. Вибір навчальних дисциплін здобувач вищої освіти здійснює в 

процесі формування свого індивідуального навчального плану у межах, 

передбачених відповідною ОП та робочим навчальним планом, з дотриманням 

послідовності їх вивчення відповідно до структурно-логічної схеми підготовки 

фахівця.  
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2.3. Мінімальна чисельність здобувачів для формування групи з вивчення 

окремої вибіркової навчальної дисципліни становить, як правило, за ОП 

підготовки бакалавра – 25, а за ОП підготовки магістра (спеціаліста) – 10. 

2.4. Узагальнена інформація про вибір здобувачами вищої освіти 

вибіркових дисциплін передається завідувачами кафедр у 

навчально-методичний відділ для врахування у розрахунку навчального 

навантаження відповідних кафедр, конкретного викладача на навчальний рік.  

2.5. Пропозиції щодо змін до варіативної частини робочого навчального 

плану на наступний навчальний рік формуються на випускових кафедрах з 

врахуванням пропозицій гарантів освітніх програм, студентського 

самоврядування, роботодавців і стандартів вищої освіти. Зміни затверджуються 

згідно встановленого в Інституті порядку і є обов’язковими для виконання 

науково-педагогічними, педагогічними працівниками закладу вищої освіти. 

2.6. Перелік вибіркових навчальних дисциплін включають у себе 

переважно дисципліни, що визначають спеціалізовану підготовку здобувача 

вищої освіти і спрямовані на поліпшення здатності здобувача вищої освіти до 

працевлаштування за обраним фахом. Вибіркові навчальні дисципліни, внесені 

до індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти, є обов’язковими 

для їх вивчення здобувачем. 

2.7. При реалізації здобувачами вищої освіти права на академічну 

мобільність передбачається вибір навчальних дисциплін в іншому закладі вищої 

освіти. 

2.8. Обрані здобувачем навчальні дисципліни є невід’ємною складовою 

індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти. 

2.9. Невиконання будь-якої із позицій індивідуального навчального плану 

є академічною заборгованістю.  
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2.9.1. Зміна обраних дисциплін після початку навчального семестру, в 

якому вони викладаються, не допускається. 

2.10. Якщо здобувач вищої освіти у встановлені терміни без поважних 

причин не скористався своїм правом вибору навчальної дисципліни, відповідні 

позиції його індивідуального навчального плану визначаються за пропозиціями 

випускової кафедри та навчально-методичним відділом. Якщо за першою 

заявою здобувач не зарахований на вивчення вказаної в заяві навчальної 

дисципліни у зв’язку з неможливістю формування групи через недостатню 

кількість заяв на цю навчальну дисципліну або здобувач не подав першої заяви, 

такому здобувачу пропонується здійснити повторний запис на дисципліни за 

вибором шляхом подання другої заяви з інших навчальних дисциплін. 

2.11. За результатами реалізації права здобувача на вільний вибір 

навчальних дисциплін до його індивідуального навчального плану мають бути 

включені види навчального навантаження, сукупний (обов’язкової і вибіркової 

складової разом) обсяг яких (у кредитах ЄКТС) дозволяє зарахування виконання 

річного навчального плану (60 кредитів ЄКТС за денною формою навчання) та 

переведення на наступний курс або допуск до підсумкової атестації здобувачів 

вищої освіти. 

2.12. Сукупний обсяг обов’язкової і вибіркової складових індивідуального 

навчального плану здобувача, незалежно від шляхів реалізації права на вільний 

вибір дисциплін, повинен відповідати вказаному в освітній програмі, за якою 

навчається здобувач вищої освіти. 

2.13. У виняткових випадках здобувачам можуть бути запропоновані 

(після реалізації свого права вільного вибору дисципліни) заміни однієї або 

декількох навчальних дисциплін (з огляду на тенденції розвитку галузі та 

особливості адміністрування освітніх програм), за умови, що відповідне рішення 
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може бути прийняте тільки після отримання згоди здобувачів, які обрали ці 

дисципліни. 

2.14. Здобувачеві вищої освіти може бути відмовлено у реалізації його 

вибору і запропоновано здійснити новий вибір, якщо наслідком його вибору 

навчальної дисципліни передбачається академічна заборгованість через 

відсутність необхідного рівня вхідних знань та вмінь.  

 

III. Порядок реалізації права вільного вибору  

здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін 

 

3.1. Терміни проведення процедур вибору здобувачами вищої освіти 

навчальних дисциплін визначаються із необхідності своєчасного (для 

планування та організації освітнього процесу, його методичного і кадрового 

забезпечення) формування контингенту здобувачів у групах і потоках. 

3.1.1. Здобувачам, які навчаються за освітніми програмами, в яких вільний 

вибір навчальних дисциплін заплановано у першому навчальному році, вибір 

організовується упродовж другого навчального тижня першого семестру 

навчання. Якщо за першою заявою здобувач не зарахований на вивчення 

вказаної в заяві навчальної дисципліни у зв’язку з неможливістю формування 

групи через недостатню кількість заяв на цю навчальну дисципліну або здобувач 

не подав першої заяви, такому здобувачу пропонується здійснити повторний 

запис на дисципліни за вибором шляхом подання другої заяви впродовж 

четвертого навчального тижня з інших навчальних дисциплін. Здобувачі освіти 

реалізовують своє право вибору навчальних дисциплін на наступні навчальні 

роки, як правило, не пізніше квітня місяця, який передує навчальному року, під 

час якого передбачене їх вивчення.  
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3.2. Процедура вибору здобувачами навчальних дисциплін включає 

наступні етапи: 

3.2.1. Перший етап – завідувачі кафедр ознайомлюють здобувачів освіти із 

порядком, термінами та особливостями запису та формування груп для вивчення 

навчальних дисциплін вільного вибору в Інституті, при цьому, це можуть бути 

навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівніх вищої освіти. 

Інформація розміщується на веб-сайті інституту; 

3.2.2. Другий етап – написання здобувачами вищої освіти заяв щодо 

вибору вибіркових навчальних дисциплін у встановлені терміни; 

3.2.3. Третій етап – заяви опрацьовуються завідувачами кафедр. 

Здобувачам, вибір яких не може бути задоволений з причин, зазначених у 

даному Положенні, повідомляється про відмову (із зазначенням причини) і 

пропонується зробити вибір інших навчальних дисциплін; 

3.2.4. Четвертий етап – за необхідності здійснюється повторний запис 

здобувачів на вивчення навчальних дисциплін; 

3.2.5. П’ятий етап – остаточне опрацювання заяв здобувачів закладу 

освіти, прийняття рішення щодо здобувачів закладу освіти, які не скористалися 

правом вільного вибору, перевірка контингенту здобувачів закладу освіти і 

формування груп здійснюється навчально-методичним відділом. Після 

остаточного формування і погодження академічних груп із вивчення вибіркових 

дисциплін, інформація про вибіркові дисципліни вноситься до індивідуального 

плану здобувачів закладу освіти на кафедрі. З даного моменту вибіркова 

дисципліна стає для здобувачів закладу освіти обов’язковою. 
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IV. Прикінцеві положення 

 

4.1. Заяви здобувачів щодо вибору навчальних дисциплін зберігаються у 

завідувачів кафедр упродовж усього терміну навчання за відповідними рівнями. 

4.2. Накази що регулюються даним Положенням готуються 

навчально-методичним відділом, передаються у відділ кадрів, зберігаються в 

архіві інституту. 

4.3. У випадку поновлення, переведення здобувачів, допуску до занять 

після завершення академічної відпустки, за письмовою заявою здобувача і 

згодою завідувача кафедри, можливе перезарахування вибіркових дисциплін за 

рахунок фактично вивчених дисциплін із циклу вільного вибору. 

4.3.1. Перезарахування кредитів проводиться за рахунок фактично 

вивчених дисциплін певного циклу за умови виконання ними функції 

споріднених компетенцій. 

4.4. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться та 

затверджуються Вченою радою інституту у тому ж порядку, що й саме 

Положення. 

4.5. Внесення суттєвих змін до порядку реалізації вільного вибору 

здобувачами навчальних дисциплін здійснюється лише за згодою органів 

студентського самоврядування Житомирського медичного інституту 

Житомирської обласної ради. 

4.6. У випадку внесення змін або доповнень у нормативно-правові 

документи, що регламентують питання даного Положення, відповідні пункти 

Положення втрачають свою чинність і вступають у дію внесені зміни. 
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Додаток 1  

ЗРАЗОК 
заяви здобувача вищої освіти на включення до індивідуального плану  

дисциплін вільного вибору 
 

Ректору Житомирського 
медичному інституту 
Житомирської обласної ради 
Шатило В.Й. 
студента (ки) __ курсу ____ групи 
спеціальності _________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

(ПІБ) 

 
 

ЗАЯВА 
Прошу включити у мій індивідуальний навчальний план на 

20__/20__ навчальний рік такі дисципліни вільного вибору:  
1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________  
3. _____________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________ 
______                                                                                                   __________ 
(дата)                                                                                                                                                                         (підпис) 
 
 
Завідувач кафедри                 _____________        _____________________   
                                                                                          (Підпис)                                                              (ПІБ) 

Методист                                _____________        ___________________ 
                                                                                          (Підпис)                                                    (ПІБ) 
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АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 
 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата 
видачі 

Прізвище, ім’я та 
     по- батькові 

Підпис 
отримувача     Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 3 ДОКУМЕНТОМ 
 

 
№ пор. 

 
Прізвище, ім’я та по-батькові Підпис ознайомленої    

особи 
 

Дата 
ознайомлення 

 
 Примітки 
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АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

 

 

№ 
зміни 

№ аркуша/сторінки (пункт) Підпис 
особи, яка 

внесла 
зміну 

Дата 
внесення           

змін 

Дата 
введення в 

дію 
 

зміне- 
ного 

 
заміненого 

 
нового анульова

ного 

        
        

        

        

        

        

        

        
        

        

        

 
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 

 

 
№ пор. Прізвище, ім’я та по- 

батькові 

 
Дата ревізії 

 
Підпис 

 
Висновок щодо 

адекватності 
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