
Процедура вибору студентами 

навчальних дисциплін вільного вибору 

 

 Упродовж жовтня-листопада навчального року, який передує року 

вивчення дисципліни, студенти ознайомлюються із порядком, 

термінами та особливостями запису та формування груп для вивчення 

навчальних дисциплін вільного вибору, а також із особливостями 

присвоєння професійної кваліфікації за освітньою програмою, на якій 

навчається студент. 

 Упродовж березня-квітня студенти ознайомлюються із переліком 

дисциплін і блоків вибору, які пропонуються кафедрами на наступний 

навчальний рік. 

 Протягом 1-2-го тижня квітня студенти денної форми навчання 

освітнього ступеня «бакалавр» записуються на вивчення вибіркових 

дисциплін на наступний начальний рік на кафедрах, що забезпечують 

викладання дисциплін. Запис здійснюють лаборанти кафедр. 

 Студенти заочної форми навчання цю процедуру здійснюють під час 

весняного міжсесійного заїзду.  

 Упродовж травня кожний студент пише і подає на кафедру заяву, у 

якій вказує обрані ним дисципліни для вивчення наступного 

навчального року. 

 До часу затвердження переліку обраних дисциплін і списків груп 

студенти мають право корегувати вибір навчальних дисциплін вільного 

вибору, змінюючи їх через письмове подання на кафедру. 

 Подання про кількість студентів, які обрали вибіркові дисципліни 

кафедри (із зазначенням назви дисципліни, семестру викладання, 

кількості годин (аудиторних та позааудиторних), форм контролю), 

лаборант передає в деканат факультету, де проводять попередній аналіз 

результатів запису та формують групи для вивчення дисциплін 

вільного вибору. Студентам, вибір яких не може бути задоволений, 

протягом 5-ти днів повідомляється про відмову (із зазначенням 

причини) і пропонується зробити вибір (травень). 

 Остаточне опрацювання заяв студентів кафедрами, прийняття рішень 

щодо студентів, які не скористалися правом вільного вибору, перевірка 

контингенту студентів і формування груп на вивчення вибіркових 

дисциплін здійснюються до початку навчального року. Сформовані 

списки груп подаються на затвердження керівнику навчального 

структурного підрозділу (до 1 вересня). 



 Згідно з поданими заявами і попередньо сформованими групами 

перелік вибіркових навчальних дисциплін затверджують на Вченій раді 

факультету історії, політології і міжнародних відносин. 

 За рішенням Вченої ради факультету завідувачі кафедр подають декану 

факультету службове подання про затвердження персонального складу 

груп для вивчення дисциплін вільного вибору з переліком навчальних 

дисциплін кафедр. 

 У випадку поновлення, переведення студента, продовження навчання 

після закінчення терміну академічної відпустки, за письмовою заявою 

студента і згодою випускової кафедри освітньої програми, можливе 

перезарахування вибіркових дисциплін за рахунок фактично вивчених 

дисциплін із циклу вільного вибору. 

 Університет може вносити зміни до зазначеного у навчальному плані 

переліку вибіркових навчальних дисциплін з огляду на особливості 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, нових 

галузевих стандартів освіти. 


