
1 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
вченою радою університету, 

протокол № 5 від 22.12.2015 р., 
уведеними в дію наказом ректора 

№ 324 від 30.12.2015 р., 
 

Із змінами і доповненнями, 
затвердженими 

вченою радою університету, 
протокол № 8 від 29. 01. 2019 р., 
уведеними в дію наказом ректора 

№ 29-р від 29. 01. 2019 р. 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБРАННЯ  

СТУДЕНТАМИ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тернопіль – 2019 



2 
 

1. Освітній процес у ТНПУ щодо підготовки здобувачів першого і другого рівнів 
вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними (освітньо-науковими) рівнями (ОКР і 
ОНР) «Бакалавр» і «Магістр» в основному регламентується «Положенням про 
організацію освітнього процесу». Дане Положення має на меті конкретизувати 
механізм вільного вибору студентами навчальних дисциплін.  

2. Перелік навчальних дисциплін визначається освітніми (освітньо-науковими) 
програмами і навчальними планами.  

3. Робочим документом, в якому відображені перелік навчальних дисциплін, 
кількість часу на їх вивчення, терміни та результати підсумкового контролю, 
практичної підготовки, є індивідуальний навчальний план (залікова книжка) 
студента. В індивідуальному навчальному плані відображаються навчальні 
дисципліни основної та другої спеціальності (спеціалізації)». Він формується на 
основі переліку нормативних та вибіркових навчальних дисциплін. Індивідуальний 
навчальний план складається студентом особисто під керівництвом координатора 
ЄКТС, погоджується з випусковою кафедрою і затверджується керівником 
факультету (інституту). Формування індивідуального навчального плану студента 
передбачає можливість індивідуального вибору змістових модулів (дисциплін) з 
дотриманням послідовності їх вивчення відповідно до структурно-логічної схеми 
підготовки фахівців. 

4. ТНПУ забезпечує 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 для даного 
рівня вищої освіти. Здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати 
навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за 
погодженням з керівником відповідного факультету. Частка вибіркових дисциплін 
складається з двох частин, орієнтовно розподілених так: 1) 75% – професійно-
орієнтовані вибіркові дисципліни за спеціальністю; 2) 25% – дисципліни 
гуманітарної та соціально-економічної підготовки (10% і 15% для спеціальностей 
негуманітарного і гуманітарного характеру відповідно) та/або будь-які дисципліни з 
інших спеціальностей. Здобувачі певного рівня вищої освіти також мають право 
вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти (в 
рамках 75% вибіркових дисциплін за спеціальністю). Вибір дисциплін погоджується 
із завідувачем кафедри та деканом факультету (інституту) і зазначається в 
індивідуальному навчальному плані студента.  

5. Механізм реалізації права студента на вільний вибір передбачає 
організаційні процедури в такій послідовності:  

1) оприлюднення не пізніше 1 травня поточного року на сайті 
факультету (інформаційному порталі ТНПУ), стендах оголошень переліків 
вибіркових професійно 3орієнтованих дисциплін і вибіркових дисциплін 
гуманітарної та соціально-економічної підготовки із зазначенням прізвищ, 
ініціалів, наукових ступенів і вчених звань викладачів, які будуть їх 
викладати в наступному навчальному році на факультетах (в академічних 
групах за спеціальностями);  
2) вибір студентами вибіркових дисциплін шляхом анонімного 
опитування (анкетування) на плаформі Google Forms. Посилання на анкети 
розміщуються на інформаційному порталі (info.elr.tnpu.edu.ua) університету 
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у розділі факультету, окремо для кожної спеціальності факультету. 
Результати опитування обовязково враховуються при плануванні 
навчального процесу. 
3) погодження вибору студентами дисциплін і викладачів із завідувачами 
відповідних кафедр і деканами з метою забезпечення вимог щодо 
мінімальної чисельності студентів у групі, кількості вибіркових дисциплін 
тощо. Після цього студенти подають на ім’я декана факультету заяви в 
письмовій формі з проханням забезпечити вибір навчальної дисципліни 
(навчальної дисципліни і викладача). На засіданні деканату приймається 
рішення про перелік дисциплін за вибором студентів та забезпечення 
вільного вибору студентами навчальних дисциплін.  

6. Для реалізації права здобувачів вищої освіти на вибірковість дисциплін 
факультети мають забезпечити сприятливі умови в розкладах занять.  

7. В індивідуальному плані студента виділяється перелік навчальних 
дисциплін другої спеціальності (спеціалізації). Якщо кількість академічних груп 
студентів основної спеціальності така, що дозволяє пропонувати дві чи більше 
других спеціальностей (спеціалізацій), деканат факультету повинен забезпечити 
умови вільного вибору. Механізм вибору другої спеціальності (спеціалізації) 
студентами передбачає організаційні процедури в такій послідовності:  

1) ознайомлення студентів в усній формі, оприлюднення в кінці червня – 
перших числах вересня 1 семестру на сайті факультету (інформаційному 
порталі ТНПУ), стендах оголошень з переліками других спеціальностей 
(спеціалізацій); 
2) попередній запис студентів у старост академічних груп (за 
необхідності при допомозі кураторів чи координаторів ЄКТС факультетів) на 
другі спеціальності (спеціалізації) протягом перших десяти днів вересня 
(бланки відповідних відомостей видаються деканатами);  
3) погодження вибору студентами других спеціальностей (спеціалізацій) 
з деканатами з метою забезпечення вимог щодо мінімальної чисельності 
студентів у групі (пп. 3,1; 4), кількості вибіркових дисциплін тощо;  
4) подання на ім’я декана факультету заяви в письмовій формі з 
проханням забезпечити вибір другої спеціальності (спеціалізації);  
5) на основі поданих заяв студентів деканат формує академічні групи з 
урахуванням других спеціальностей (спеціалізацій).  

З урахуванням вибору студентами других спеціальностей (спеціалізацій) та 
вибіркових дисциплін формуються остаточні індивідуальні навчальні плани 
(залікові книжки) на перший рік навчання. 

8. Хід освітнього процесу привселюдно відображається в розкладах занять, 
графіках проходження практик, модульного і підсумкового контролю на стендах та 
інформаційному порталі офіційного сайту ТНПУ, орієнтованих в основному на 
академічні групи чи курсові потоки студентів. Для студентів малочисельних 
академічних груп освітньо-кваліфікаційних (освітньо-наукових) рівнів «бакалавр», 
«спеціаліст» і «магістр» з кількістю не більше відповідно 9, 7 і 5 осіб навчальний 
процес організовується за індивідуальними навчальними планами, що 
затверджується деканом (заступником декана) факультету. 


