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Положення про вивчення вибіркових дисциплін у Дрогобицькому 

державному педагогічному університеті імені Івана Франка

1. Загальні положення

1.1. Положення про вивчення вибіркових дисциплін у Дрогобицькому 

державному педагогічному університеті імені Івана Франка (далі -  

Положення) містить основні вимоги щодо здійснення студентом права 

вибору відповідно до статті 62 Закону України «Про вищу освіту».

1.2. Здобувачі вищої освіти мають право вибору навчальних дисциплін у 

межах, передбачених освітньою програмою та робочим навчальним планом в 

обсязі, що становить не менше 25 % загальної обсягу кредитів ЄКТС, 

передбачених для відповідного освітнього рівня. Дисципліни вільного 

вибору здобувачів освіти орієнтовані на задоволення їхніх освітніх і 

культурних потреб, додаткову фундаментальну і спеціальну підготовку.

1.3. Здобувачі відповідного освітнього рівня за погодженням з 

директором навчально-наукового інституту (деканом факультету) мають 

право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів 

вищої освіти.

1.4. Університет, навчально-наукові інститути, факультети, кафедри 

можуть вносити зміни до зазначеного у навчальному плані переліку 

вибіркових дисциплін з огляду на особливості спеціальності, за якою 

здійснюється підготовка фахівців, нових стандартів вищої освіти, тощо.

1.5. Перелік дисциплін вільного вибору студентів для певного рівня 

вищої освіти за циклом загальної підготовки повинен бути уніфікованим для 

всіх спеціальностей (напрямів підготовки) навчально-наукового інституту 

(факультету), за можливості -  для Університету.

Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки бажано 

представляти спеціалізаціями (додатковою спеціальністю).

1



1.6. Вибіркові дисципліни, рекомендовані для вивчення в наступному 

навчальному році, формуються у загальноуніверситетський каталог 

вибіркових дисциплін окремо для кожного рівня вищої освіти та 

спеціальності. Каталог розміщується на офіційному веб-сайті Університету 

до 01 грудня поточного навчального року.

Інформацію для каталогу готують кафедри за формою додатку 1 та 

подають її у деканати навчально-наукових інститутів (факультетів). 

Деканати за формою додатку 1 готують зведену інформацію за рівнями 

вищої освіти та спеціальностями і подають її у навчально-методичний відділ 

до 20 листопада поточного навчального року.

1.7. Розклад занять для внутрішньоінститутських (внутрішньо- 

факультетських) груп формується диспетчерами деканатів навчально- 

наукових інститутів (факультетів).

Розклад занять для загальноуніверситетських груп формується 

навчально-методичним відділом.

У розкладі занять не допускається збіг нормативних і вибіркових 

дисциплін.

2. Формування груп для вивчення вибіркових дисциплін на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти

2.1. Перелік вибіркових дисциплін на кожен наступний навчальний рік 

формується на підставі заяв студентів. Мінімальна чисельність слухачів для 

вивчення вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки становить -  20 

осіб (або у кількості студентів однієї академічної групи), іноземних мов -  12 

осіб, фахових дисциплін -  10 осіб (або у кількості студентів однієї 

академічної групи).

2.2. Деканат навчально-наукового інституту (факультету) щорічно у 

лютому -  березні знайомить студентів відповідного курсу з пакетом 

матеріалів довідкового характеру, складовими якого є перелік дисциплін 

вільного вибору студента, складений за діючими навчальними планами, та
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розширені анотації цих дисциплін, підготовлені відповідними кафедрами. В 

анотації вказуються: обсяг дисципліни у кредитах ЄКТС, види занять, форма 

підсумкового контролю, попередні умови для вивчення даної дисципліни, 

зміст дисципліни, викладач (викладачі) дисципліни. Перелік та анотації 

вибіркових навчальних дисциплін, підготовлені кафедрами, розміщуються на 

веб-сайті університету у каталозі вибіркових дисциплін. Кафедри можуть 

організовувати презентації вибіркових дисциплін або проводити оглядові 

лекцій для студентів з дисциплін вибіркового циклу.

Студенти, після ознайомлення із запропонованими матеріалами та 

структурно-логічною схемою підготовки фахівців відповідного рівня вищої 

освіти, до 15 квітня кожного навчального року реєструються на вибіркові 

дисципліни на окремому листі реєстрації (додаток 2). Запис студента на 

відповідну дисципліну стверджується його підписом у відповідній графі 

листа реєстрації та відміткою про дату підпису.

У кожному блоці (пакеті) вибіркових дисциплін відповідного циклу 

студент повинен вибрати одну дисципліну.

Якщо студент хоче вивчати дисципліну з переліку дисциплін 

навчального плану іншої спеціальності чи рівня вищої освіти, то він 

зобов’язаний подати до деканату заяву за формою додатку 3.

2.3. Деканат до 25 квітня складає перелік вибіркових навчальних 

дисциплін на наступний навчальний рік (додаток 4) та передає інформацію 

до навчально-методичного відділу, який доводить її до відома відповідних 

кафедр для підготовки необхідного навчально-методичного забезпечення.

У разі значного числа бажаючих вивчати одну вибіркову навчальну 

дисципліну, директор навчально-наукового інституту (декан факультету) при 

формуванні чисельного складу групи може врахувати рейтинг освітніх 

досягнень студентів, беручи до уваги результати заліково-екзаменаційних 

сесій, наукової роботи, тощо.
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2.5. Навчально-методичний відділ формує лекційні потоки і готує 

остаточну інформацію для розрахунку навчального навантаження науково- 

педагогічних працівників кафедр.

2.6. У разі, якщо студент не записався на вибіркові дисципліни у 

визначений термін, деканат навчально-наукового інституту 

(факультету) здійснює запис такого студента самостійно. У цьому 

випадку запис у листі реєстрації стверджується підписом 

відповідального працівника деканату.

2.7. Якщо на дисципліну за вибором записалося менше студентів, ніж 

визначено у п. 2.1 цього Положення, то ця дисципліна не читається у 

наступному навчальному році. Студенти, які записалися на цю дисципліну, 

зобов’язані у тижневий термін вибрати іншу вибіркову дисципліну. У разі 

не обрання ними іншої дисципліни, деканат навчально-наукового 

інституту (факультету) такий запис здійснює самостійно.

2.8. Реєстрація на вивчення вибіркових дисциплін навчального плану зі 

скороченим терміном навчання (на базі освітнього ступеня молодшого 

спеціаліста) першого року навчання здійснюється під час подачі оригіналів 

документів для зарахування на навчання у приймальній комісії Університету.

Уточнення складу груп з вивчення вибіркових дисциплін, передача 

переліку вибіркових дисциплін до навчально-методичного відділу 

здійснюється деканатами навчально-наукових інститутів (факультетів) 

впродовж першого тижня теоретичного навчання.

2.10. Студенти заочної форми навчання реєструються на вивчення 

вибіркових дисциплін під час весняної заліково-екзаменаційної сесії.

Студенти заочної форми навчання зі скороченим терміном навчання 

реєструються на вивчення вибіркових дисциплін за порядком, описаним у п.

2.8.

2.11. Листи реєстрації на вибіркові дисципліни зберігаються у деканаті 

навчально-наукового інституту (факультету) до закінчення навчального року, 

в якому читаються відповідні дисципліни, після чого знищуються
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3. Формування груп для вивчення вибіркових дисциплін на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти

3.1. Реєстрація на вивчення вибіркових дисциплін навчального плану 

першого року навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти 

здійснюється під час подачі оригіналів документів для зарахування на 

навчання у приймальній комісії Університету.

3.2. Уточнення складу груп з вивчення вибіркових дисциплін на 

першому курсі магістратури, передача переліку вибіркових дисциплін до 

навчально-методичного відділу здійснюється деканатами навчально- 

наукових інститутів (факультетів) впродовж першого тижня теоретичного 

навчання.

3.3. Перелік вибіркових дисциплін, що вивчатимуться на другому році 

навчання у магістратурі, формується у тій же ж послідовності, що і на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.
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Додаток 1
до Положення про вивчення вибіркових дисциплін

Інформація до каталогу вибіркових дисциплін
на 20___/ 20___ навчальний рік

Навчально-науковий інститут (факультет)________________________________
Рівень вищої освіти__________________________

шифр і назва спеціальності (напряму підготовки)

Цикл загальної підготовки
Я
м

£ Ку
рс

Се
ме

ст
р

Назва дисципліни Анотація дисципліни
Кафедра, яка 

забезпечує 
викладання

Цикл професійної підготовки
_в

£ Ку
рс

Се
ме

ст
р

Назва дисципліни Анотація дисципліни
Кафедра, яка 

забезпечує 
викладання

1 IV 8 Паливна апаратура 
двигунів

Кредити ЄКТС -  3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 
контролю: залік. Основа для вивчення: Конструкція автомобіля. 
Гідравліка. Зміст дисципліни: Системи подачі бензину до впускного 
трубопроводу. Системи подачі бензину до циліндрів двигуна. Системи 
живлення дизелів з плунжерними насосами та електронним керуванням. 
Системи живлення дизелів з насос-форсунками. Системи живлення 
Common Rаil. Викладач: доц., к.т.н. Скварок Ю.Ю.

Машинознавства 
та основ 
технологій

Директор навчально-наукового інституту (декан факультету) 
"___ "______________ 20_р.

підпис (прізвище та ініціали)
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Лист реєстрації на вибіркові дисципліни
Навчально-науковий інститут (факультет)__________________________

Форма навчання_____________Навчальний рік__________ Семестр _______
Напрям підготовки/Спеціальність______________________________________
Академічна група____________________
Блок дисциплін циклу_________________________________________________

(загальної чи професійно-практичної підготовки)

Додаток 2

до Положення про вивчення вибіркових дисциплін

№
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Вибрана дисципліна (дата, підпис студента)

Назва
вибіркової
дисципліни

Назва
вибіркової
дисципліни

Назва
вибіркової
дисципліни

Назва
вибіркової
дисципліни

1
2

Всього

Директор інституту (декан факультету) підпис (прізвище та ініціали) 

Секретар деканату підпис (прізвище та ініціали) 

” ”________________ 20__р.
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Додаток 3
до Положення про вивчення вибіркових дисциплін

Директору навчально-наукового 
інституту (деканові факультету)

студента(ки) групи

З а я в а

Прошу дозволити вивчати у 20___ -  20___ н.р. дисципліну
____________________________ з переліку дисциплін навчального плану

спеціальності
(спеціальність)

рівня вищої освіти.
(рівень вищої освіти)

Дата Підпис студента
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ПЕРЕЛІК
вибіркових дисциплін

на 20_-  20__навчальний рік
у навчально-науковому інституті (на факультеті)______________________________________

Рівень вищої освіти ____________________________
Курс_________ . Форма навчання___________________

Додаток 4
до Положення про вивчення вибіркових дисциплін

№
з/п Назва дисципліни Спеціальність 

(напрям підготовки)

Група Загальна кількість 
студентів, що 

обрали дисциплінуШифр
Кількість 
студентів 
у групі

Кількість студентів, 
що обрали 
дисципліну

1 Політологія Професійна освіта (транспорт) ПТ-211Б 6 6 27
Технологічна освіта ТІГ-212Б 8 8

ТІШ-213Б 5 5
Фізика Ф-214Б 17 5
Математика М-214Б 16 3

2 Соціологія Фізика Ф-214Б 17 12 25
Математика М-214Б 16 13

3 Основи економічної теорії Технологічна освіта ТІГ-212Б 8 8 13
ТІШ-213Б 5 5

4 Історія транспорту Професійна освіта (транспорт) ПТ-211Б 6 6 6

Директор навчально-наукового інституту (декан факультету) 
”___ ”______________ 20_р.

підпис (прізвище та ініціали)
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