


 

 

 

ЗМІСТ 
 

1. Загальні положення ......................................................................................... 3 

2. Порядок реалізації студентом права на вивчення дисциплін за вибором 4 

3. Формування складу груп та розкладу навчання……………………………   6 

4. Прикінцеві положення ................................................................................... 6 

Додаток А. Перелік навчальних дисциплін для вибору здобувачами вищої 

освіти ……………………………………………………………… 

  8 

Додаток Б. Заява ...................................................................................................   9 

Додаток В. Відомості про вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої 

освіти інституту/факультету……………………………………… 

 

10 

Додаток Г. Відомості про вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої 

освіти Університету…………………………………………………. 

11 

 

 

 

 

  

  

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 
ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Порядок проведення та оформлення запису здобувачів вищої освіти  
на вибіркові дисципліни  

Порядок СУЯ - 2020 



3 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Порядок проведення та оформлення запису здобувачів вищої освіти на 

вибіркові дисципліни у Львівському торговельно-економічному університеті 

(далі – Порядок) містить основні вимоги щодо здійснення здобувачем вищої 

освіти права формування індивідуального навчального плану студента та 

індивідуальної освітньої траєкторії відповідно до п. 15 статті 62 Закону України 

“Про вищу освіту”.  

1.2. Даний Порядок розроблено з метою конкретизації процедури 

формування переліку, вибору та подальшого вивчення студентами навчальних 

дисциплін із циклу вибіркових для першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти, сукупність яких створює вільне творче 

навчання. 

1.3. Навчальні дисципліни вільного вибору студентів розробляють 

викладачі кафедр Університету з метою задоволення освітніх і професійних  

запитів здобувачів вищої освіти, посилення їх конкурентоспроможності та 

затребуваності на ринку праці, з урахуванням вимог працедавців, тенденцій 

розвитку держави та політики в галузі освіти. 

1.4. Вибіркові дисципліни надають можливість здійснення поглибленої 

підготовки за спеціальностями, що визначають характер майбутнього фаху, а 

також сприяють академічній мобільності студента та його особистим інтересам. 

1.5. Навчання здобувачів вищої освіти в Університеті здійснюється на 

основі формування індивідуальної освітньої траєкторії. Кожен здобувач вищої 

освіти на підставі навчальних планів відповідних освітніх програм за освітніми 

ступенями бакалавра і магістра формує на наступний навчальний рік свій 

індивідуальний навчальний план. 

1.6. Здобувачі вищої освіти мають право вибору навчальних дисциплін у 

межах, передбачених освітньою програмою та навчальним планом в обсязі, що 

становить не менше 25% загального обсягу кредитів ЄКТС, передбачених для 

відповідного освітнього ступеня вищої освіти. 
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1.7. Університет залишає за собою право рекомендувати здобувачам вищої 

освіти нові навчальні дисципліни, які містять результати наукових досліджень 

викладачів Університету та отримали високу оцінку працедавців або формують у 

студентів додаткові компетенції, що підвищують його конкурентоспроможність 

на ринку праці. 

 

2. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТОМ ПРАВА НА ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ 

2.1. Перелік вибіркових дисциплін на кожен наступний навчальний рік 

формується на підставі вибору здобувачами вищої освіти на офіційному сайті 

Університету з Переліку вибіркових дисциплін, затвердженого наказом ректора, 

за допомогою програмного забезпечення на платформі Google-forms. Мінімальна 

чисельність здобувачів для вивчення вибіркових дисциплін становить – 10 осіб 

(або у кількості студентів однієї академічної групи). 

2.2. Вивчення вибіркових дисциплін проводиться: на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти – з другого семестру першого навчального 

року; на другому (магістерському) рівні вищої освіти – з першого семестру 

першого року навчання. 

2.3. Організація формування вибіркової складової Індивідуального 

навчального плану здобувача вищої освіти (ІНПЗВО) “за вибором студента” для 

здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра і магістра здійснюється: 

– для здобувачів 1 курсу першого (бакалаврського) рівня освіти на ІІ 

семестр – не пізніше ніж за три тижні до кінця І семестру першого навчального 

року, а на наступний навчальний рік – до 15 квітня поточного навчального року; 

– для студентів другого чи третього курсу, зарахованих на навчання після 

здобуття освітнього рівня молодшого спеціаліста та магістрів першого року 

навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти на поточний навчальний 

рік – після оприлюднення наказу про зарахування на навчання, але не пізніше 30 

серпня; 
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– для студентів 2-3 курсів першого (бакалаврського) рівня освіти та 

другого року навчання другого (магістерського) рівня освіти на наступний 

навчальний рік – до 15 квітня поточного навчального року. 

Не пізніше ніж за три тижні до завершення семестру здобувач вищої освіти 

має право звернутися у деканат (секретаріат) з проханням змінити раніше обрану 

ним вибіркову дисципліну (дисципліни) на наступний семестр навчального року. 

2.4. До початку терміну, встановленого п. 2.3 Порядку, на офіційному сайті 

Університету в рубриці “Студентам” секретаріат інституту (деканат факультету) 

розміщують Переліки вибіркових дисциплін (Додаток А), а кафедри – 

презентації та/або анотації вибіркових навчальних дисциплін із зазначенням: 

обсягу дисципліни у кредитах ЄКТС, кількості годин аудиторних занять, 

тематичного плану, навчально-методичного, інформаційного забезпечення, 

форми підсумкового контролю, ПІБ викладача (викладачів) дисципліни.  

Секретаріат інституту (деканат факультету) разом із кураторами 

інформують здобувачів вищої освіти про терміни, впродовж яких здійснюється 

вибір навчальних дисциплін та, за потреби, організовують зустрічі з 

викладачами відповідних кафедр й забезпечують консультування кураторів 

(т’ютерів) академічних груп з усіх питань щодо вибору тієї чи іншої дисципліни.  

2.5. У встановлені п. 2.3 Порядку терміни здобувачі вищої освіти 

вибирають із запропонованого Переліку вибіркових дисциплін на офіційному 

сайті Університету навчальні дисципліни для включення їх до ІНПЗВО.  

2.6. Якщо на дисципліну за вибором подано менше заяв, ніж визначено у п. 

2.1 цього Порядку, то ця дисципліна оголошується як така, запис на яку не 

відбувся. Студенти, які вибрали цю дисципліну, зобов'язані у тижневий термін 

подати заяву (Додаток Б) про обрання іншої з числа запропонованих.  

2.7. Якщо студент із поважної причини не зміг вчасно здійснити вибір для 

вивчення вибіркових дисциплін, він, надавши відповідні документи звертається 

до директора інституту (декана факультету) із заявою для запису на вивчення 

обраних ним дисциплін. Студент, який знехтував своїм правом вибору, буде 

записаний на вивчення тих дисциплін, які вважаються базовими для його  
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спеціальності або обрані більшістю студентів цієї спеціальності чи з міркувань 

оптимізації навчальних груп і потоків.  

2.8. Секретаріат інституту (деканат факультету) впродовж двох тижнів 

здійснює обробку результатів вибору здобувачами вищої освіти навчальних 

дисциплін за допомогою програмного забезпечення на платформі Google-

datastudio та узагальнює інформацію: за окремими навчальними дисциплінами, 

за курсами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої 

освіти, за ОПП та загалом по інституту (факультету) (Додаток В) та в 

подальшому подає її у навчальний відділ Університету.  

2.9. Навчальний відділ узагальнює подану від інституту та факультетів 

інформацію (Додаток Г) та подає її першому проректору. Перший проректор 

приймає рішення щодо включення вибіркових навчальних дисциплін до робочих 

планів за окремими освітньо-професійними програмами. 

 

3. ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ГРУП ТА РОЗКЛАДУ НАВЧАННЯ 

3.1. Згідно з робочими навчальними планами підготовки бакалаврів і 

магістрів та результатами вибору навчальних дисциплін за вибором секретаріат 

інституту (деканат факультету) готує службове подання щодо обраних 

дисциплін і списки здобувачів та передає у навчальний відділ для формування 

складу груп і розкладу занять. 

3.2. Вибіркова дисципліна у розкладі повинна ставитись так, щоб 

забезпечити доступ здобувачів різних ОПП до її вивчення, у тому числі і у другу 

зміну навчання. 

 

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1. Інститут (факультет) може дозволити студентам-учасникам програм 

академічної мобільності зарахувати вибіркові дисципліни, які прослухані в 

іншому вузі-партнері, але не передбачені навчальним планом відповідної 

спеціальності в Університеті. 
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4.2. Інститут (факультет) може дозволити перезарахування дисциплін у 

разі поновлення або переведення студента. 

4.3. Цей Порядок в повному обсязі набирає чинності з дати введення його в 

дію наказом ректора Університету. 

4.4. Зміни та доповнення до цього Порядку розглядаються і 

затверджуються вченою радою Університету та вводяться в дію наказом ректора. 
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Додаток А 

 

 

ПЕРЕЛІК 

навчальних дисциплін для вибору здобувачами вищої освіти  

________________________________________ 
(рівень освіти-перший (бакалаврський), другий (магістерський) 

________________________________________ 
(курс) 

ОПП ________________________________ 

спеціальності________________________ 

 

на ___ семестр 20 __- 20__ навчального року 

 

№ з/п Назва дисципліни 
Кафедра, викладачі якої читають 

дисципліну 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Директор інституту (декан факультету)   _________    ______________________ 

     "__"  ________ 20__р.                                     (підпис)           (прізвище та ініціали) 
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Додаток Б 

 
Директору Інституту 

(декану факультету)______________________ 

 

здобувача вищої освіти освітнього ступеня  

_________________________________________ 
                           (бакалавра, магістра)) 

_________________________________________ 
                         (курс, форма навчання, група) 

спеціальності____________________________ 

ОПП____________________________________ 

_________________________________________ 
                           (прізвище, ім'я, по батькові) 

 

 

ЗАЯВА 

 

 

У зв’язку з неукомплектованістю групи за обраною мною 

дисципліною прошу дозволити вивчати у __ семестрі 202_/202_ 

навчального року таку вибіркову дисципліну: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

_______                                                                         ______________ 
(дата)                                                                                                    (підпис)



10 

 

Додаток В 

 

 

ВІДОМОСТІ 

про вибір навчальних дисциплін  

здобувачами вищої освіти  

________________________________________ 
(рівень освіти-перший (бакалаврський), другий (магістерський) 

 

________________________________________ 
(назва інституту, факультету) 

 

на ___ семестр 20 __- 20__ навчального року 

 

№ 

з/п 
Назва 

дисципліни 
Курс 

Кількість студентів за: Всього студентів 

ОПП _________ 
      назва ОПП 

ОПП ______ 
        назва ОПП 

і т. д. 

всього у т.ч., які 

обрали 

дисципліну 

всього у т.ч., які 

обрали 

дисципліну 

  в інституті, 

на 

факультеті 

з них, 

обрали 

дисципліну  

           

           

           

           

 

 
 

Директор інституту (декан факультету)   _________    ______________________ 

     "__"  ________ 20__р.                                     (підпис)                 (прізвище та ініціали) 
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Додаток Г 

 

ВІДОМОСТІ 

про вибір навчальних дисциплін  

здобувачами вищої освіти  

________________________________________ 
(рівень освіти-перший (бакалаврський), другий (магістерський) 

 

Львівського торговельно-економічного університету 
 

на ___ семестр 20 __- 20__ навчального року 

 

№ 

з/п 
Назва 

дисципліни 

Кількість студентів   
в Інституті 

економіки та 

фінансів 

 

на юридичному 

факультеті 

на факультеті 

міжнародних 

економічних відносин 

та інформаційних 

технологій 

на факультеті 

товарознавства, 

управління та 

сфери 

обслуговування 

в Університеті 

всього у т.ч., які 

обрали 

дисципліну 

всього у т.ч., які 

обрали 

дисципліну 

всього у т.ч., які 

обрали 

дисципліну 

всього у т.ч., які 

обрали 

дисципліну 

всього у т.ч., які 

обрали 

дисципліну 

            

            

            

            

 

Головний диспетчер            __________________    ______________________ 

                                                                       (підпис)                 (прізвище та ініціали) 

"__"  ________ 20__р.                           

 

 


