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І. Загальні положення 

Положення «Про порядок та умови вибору студентами Ковельського 

фахового  медичного коледжу Волинської обласної ради вибіркових дисциплін» 

(далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про освіту» та 

визначає процедуру проведення та оформлення запису студентів на вивчення 

блоку вибіркових навчальних дисциплін, передбачених відповідною освітньою 

програмою, навчальними планами підготовки бакалаврів в обсязі, що відповідає 

навчальному плану та передбаченому для відповідного ступеня освіти. 

Це Положення розроблено з метою конкретизації процедури формування 

переліку, вибору та подальшого вивчення студентами навчальних дисциплін із 

циклу вибіркових (курсів за вибором). 

Для планування та організації освітнього процесу на кожний навчальний рік 

складається робочий навчальний план, який формується на підставі освітньо- 

професійної програми та затвердженого переліку вибіркових дисциплін. 

До переліку дисциплін робочого навчального плану входять нормативні 

дисципліни, які є обов’язковими для вивчення усіма студентами та вибіркові 

дисципліни (курси за вибором), які студенти обирають самостійно. 

Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти (курси за вибором) 

- це дисципліни, які вводяться для ефективного використання можливостей 

коледжу з метою задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб студентів, 

підвищення їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці, 

врахування регіональних потреб тощо. 

Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки надають 

можливість здійснення поглибленої підготовки та визначають характер 

майбутньої діяльності, сприяють академічній мобільності студента та його 

особистим інтересам. 

Реалізація вільного вибору дисциплін студентами передбачає вибір окремих 

дисциплін з переліку на відповідний навчальний рік. 

Студенти мають право обрати вибіркові дисципліни на весь період навчання. 

Відповідна циклова комісія, що пропонує вибіркові дисципліни, забезпечує 

підготовку робочих навчальних програм з дисциплін, методичних та 

організаційних матеріалів, необхідних для вивчення вибіркових дисциплін. 

Перелік, обов’язкова кількість для вивчення та обсяг вибіркових дисциплін 

для конкретного семестру вказана в навчальному плані. 

Вивчення вибіркових дисциплін починається з першого курсу. 

Перелік вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік може 

змінюватись. 

Вивчення вибіркових дисциплін студентами Коледжу проводиться згідно з 

Положенням про організацію освітнього процесу у Ковельському фаховому 

медичному коледжі Волинської обласної ради та за затвердженим розкладом 

навчальних занять. 

II. Порядок реалізації права вільного вибору студентами вибіркових 

навчальних дисциплін 

2.1 Право вибору надається усім студентам. Кількість вибіркових дисциплін 



на наступний навчальний рік, кількість годин на їх вивчення, форми контролю 

визначаються робочим навчальним планом освітньо-професійної програми, 

спеціальності, за яким навчається студент. 

2.2. Навчальна частина: 

- оприлюднює до початку поточного навчального року перелік вибіркових 

дисциплін 

- здійснює розрахунок навчального навантаження 

- подає на затвердження педагогічної ради коледжу робочі навчальні плани на 

навчальний рік з урахуванням вибраних студентами дисциплін 

- складає розклад занять з урахуванням вибраних студентами дисциплін. 

2.3. Завідувач відділення: 

- проводить виробничі збори студентів кожного курсу, на яких доводить до їх 

відома перелік вибіркових дисциплін на навчальний рік та нормативні вимоги 

щодо їх вивчення, надає перелік вибіркових дисциплін старостам груп 

- студенти обирають вибіркові дисципліни шляхом подачі письмової заяви на 

ім’я завідувача відділення до 05 вересня навчального року (Додаток 1). Заява 

зберігається в навчальній частині протягом усього терміну навчання студента 

- на підставі поданих заяв старости груп складають списки студентів та 

подають їх завідувачу відділення для формування груп (від 14 до 18 осіб для 

гуманітарних дисциплін, від 8 до 12 осіб для професійно-орієнтованих дисциплін) 

для вивчення відповідної вибіркової дисципліни (Додаток 2). У разі, якщо для 

вивчення окремої вибіркової дисципліни не сформувалась група з мінімальною 

кількістю студентів, завідувач відділення доводить до відома студентів перелік 

вибіркових дисциплін, що не будуть вивчатись. Після цього студент протягом 2 

днів повинен обрати іншу дисципліну, для вивчення якої сформувалась (чи 

формується) кількісно достатня група студентів 

- подає в навчальну частину перелік обраних студентами вибіркових 

дисциплін, які будуть вивчатися у навчальному році, за зразком (Додаток 3). 

2.4. Студент, який з поважної причини (хвороба, академічна мобільність 

тощо), не визначився з вибірковими дисциплінами, має право визначитися 

протягом першого робочого тижня після того, як він з'явився на навчання. 

2.5. Студент, який не визначився з переліком вибіркових дисциплін та не 

подав заповнену заяву у визначені терміни, буде включений до групи для 

вивчення тих дисциплін, які визначить завідувач відділення. 

2.6. Обрані дисципліни вносяться до робочих навчальних планів і визначають 

навчальне навантаження циклової комісії на навчальний рік. 

2.7. Після остаточного формування і погодження академічних груп з 

вивчення вибіркових дисциплін, інформація про вибіркові дисципліни вноситься 

до індивідуального плану студента. З цього моменту вибіркова дисципліна стає 

для студента обов’язковою. 

2.8. Індивідуальний навчальний план студента розробляється на навчальний 

рік на підставі робочого навчального плану і включає всі нормативні навчальні 

дисципліни та вибіркові навчальні дисципліни, обрані студентом, з обов'язковим 

дотриманням нормативно встановлених термінів підготовки фахівця певного рівня 

вищої освіти, з урахуванням структурно-логічної послідовності вивчення 



навчальних дисциплін, що визначають зміст освіти за певною спеціальністю, та 

системи оцінювання (підсумковий контроль знань, атестація випускника). 

III. Навчально-методичне забезпечення вибіркових навчальних дисциплін 

3.1. Викладання вибіркових дисциплін здійснюють ЦК за умови наявності 

відповідного кадрового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення, 

що є свідченням спроможності кафедри оперативно задовольнити потреби 

здобувачів вищої освіти для створення індивідуальної освітньої траєкторії 

навчання за обраною спеціальністю. 

3.2 Голови ЦК, які забезпечують викладання вибіркових дисципліни: 

- подає до 01 вересня кожного навчального року до методичного кабінету 

робочі навчальні програми кожної вибіркової дисципліни, оформлені відповідно 

до нормативної бази, яка існує в коледжі 

- для забезпечення принципу конкурентності при виборі студентами 

вибіркових дисциплін, які викладаються на кафедрі, педагогічні працівники 

кафедри у вільний від аудиторних занять час проводять відповідні презентаційні 

заходи (читають оглядові лекції, готують інформаційні матеріали, що можуть бути 

розміщені на стендах та сайті коледжу, тощо. 

3.3. Перелік вибіркових дисциплін періодично переглядається та оновлюється 

відповідно до сучасних вимог. 

3.4. Пропозиції щодо змін до переліку вибіркових дисциплін на наступний 

навчальний рік формуються завідувачем відділення у поданні на ім’я директора 

коледжу до 01 жовтня поточного навчального року. 

3.5. Зміни до переліку вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік 

розглядаються на засіданні циклової комісії коледжу. Після схвалення, перелік 

вибіркових дисциплін подається на затвердження педагогічною радою коледжу, 

після чого вносяться зміни до навчальних планів. 

3.6. При розгляді змін до переліку вибіркових дисциплін обов’язково 

аналізується забезпечення циклової комісії щодо можливості організації 

освітнього процесу високої якості. Основними критеріями є: кадрове забезпечення 

(науковий ступінь, вища кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, досвід 

викладання дисципліни, особистий рейтинг); навчально-методичне забезпечення; 

матеріально-технічне забезпечення. 

IV. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ 

4.1. У разі поновлення, переведення студента перезарахування вибіркових 

дисциплін проводиться завідувачем відділення на підставі академічної довідки, 

наданої студентом в установленому порядку. 

4.2. Перезарахування кредитів вибіркових дисциплін проводиться за рахунок 

фактично вивчених дисциплін певного циклу за умови однакової (або більшої) 

кількості кредитів. 

4.3. Адміністрація коледжу може дозволити студентам-учасникам програм 

академічної мобільності зараховувати вибіркові дисципліни, які прослухані в 

іншому закладі освіти, але не передбачені навчальним планом відповідної 

спеціальності в коледжі. 



V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖ ЕННЯ 

5.1. Усі зміни та доповнення до даного Положення вносяться шляхом видання 

наказу директора коледжу про внесення та затвердження відповідних змін або 

підготовки (розробки) нової редакції Положення. 

5.2. Положення про порядок та умови обрання студентами Ковельського 

медичного коледжу Волинської обласної ради вибіркових дисциплін вступає в дію 

з моменту його затвердження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           Додаток 1 

 

      Заввіділення № 1  

      Ковельського фахового медичного коледжу 

      ___________________________________________ 

         
(Прізвище, ім’я по батькові)

 

      студента І курсу   

      спеціальності 223 Медсестринство 

      (освітньо-професійної програми Лікувальна справа) 

      _______________________________________________ 
         (Прізвище, ім’я по батькові)

 

 

ЗАЯВА 

 

 Із запропонованих навчальним планом вибіркових дисциплін (з переліку) 

спеціальності 223 Медсестринство (освітньо-професійної програми 

Лікувальна справа) я обираю наступні дисципліни: 

 

_________            ______________    
           дата                    підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           Додаток 2 

 

СПИСОК СТУДЕНТІВ ______ групи 

На вивчення вибіркової дисципліни «___________________________» 

        
(назва дисципліни)

 

1.______________________________________________________ 
      (ПІБ студента) 

2. ______________________________________________________ 
      (ПІБ студента) 

3.______________________________________________________ 
      (ПІБ студента) 

4.______________________________________________________ 
      (ПІБ студента) 

5.______________________________________________________ 
      (ПІБ студента) 

6. ______________________________________________________ 
      (ПІБ студента) 

 

Староста ____ групи ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            Додаток 3 

 

Перелік обраних студентами вибіркових дисциплін для вивчення у __________н.р. 

223 Медсестринство (освітньо-професійна програма Лікувальна справа) 

І курс  

№ 
К-сть 

кредитів 
Години Назва вибіркової дисципліни Всього 

1. 1,5 45 Безпека життєдіяльності  

2. 2,25 

 

67,5 

 

Основи латинської мови з медичною 

термінологією 

 

3. 2,25 

 

67,5 

 

Медична хімія  

4. 1,5 

 

45 Основи економічної теорії  

5. 1,5 45 Основи права  

6. 2,25 67,5 Медична біологія  

 

ІІ курс 

№ 
К-сть 

кредитів 
Години Назва вибіркової дисципліни Всього 

1. 1,5 45 Культурологія  

2. 1,5 45 Основи медичної інформатики  

3. 2,25 67,5 Мікробіологія  

4. 3,75 112,5 Анатомія людини  

5. 3,75 112,5 Фізіологія 

 
 

6. 3,75 112,5 Патоморфологія та патофізіологія  

7. 6,75 202,5 Догляд за хворими та мед. маніпуляційна 

техніка 
 

8. 2,25 67,5 Основи загальної та медичної психології  

9. 2,25 67,5 Основи екології та профілактичної 

медицини 
 

10. 1,5 45 Історія України  

11. 1,5 45 Основи біологічної фізики та медична 

апаратура 
 

 



 

 

ІІІ курс 

№ 
К-сть 

кредитів 
Години Назва вибіркової дисципліни Всього 

1. 1,5 45 Основи філософських знань  

2. 1,5 45 Соціологія  

3. 1,5 45 Українська мова (за проф.спрямуванням)  

4. 4,5 135 Фармакологія та медична рецептура 

 
 

5. 1,5 45 Психіатрія та наркологія  

6. 6 180 Інфектологія  

7. 2,25 67,5 Неврологія 

 
 

8. 1,5 45 Основи охорони праці та охорона праці в 

галузі 
 

 

ІV курс 

№ 
К-сть 

кредитів 
Години Назва вибіркової дисципліни Всього 

1. 7,5 225 Фізичне виховання  

2. 
1,5 45 

Соц.медицина та організація охорони 

здоров’я 
 

3. 9,0 270 Внутрішня медицина  

4. 9,0 270 Хірургія  

5. 9,0 270 Педіатрія  

6. 3,0 90 Акушерство  

7. 3,0 90 Гінекологія  

8. 1,5 45 Офтальмологія  

9. 1,5 45 Оториноларингологія  

10. 1,5 45 Онкологія  

11. 
1,5 45 

Геронтологія, геріатрія та паліативна 

медицина 
 

12. 2,25 67,5 Епідеміологія  

13. 6 180 Іноземна мова (за проф. спрямуванням)  



14. 2,25 67,5 ВМП  

15. 2,25 67,5 Дерматологія та венерологія  

16. 2,25 67,5 Анестезіологія та реаніматологія  

17. 2,25 67,5 Медична та соціальна реабілітація  

18. 1,5 45 Сімейна медицина  

19. 1,5 45 Репродуктивне здоров`я та планування 

сім`ї 
 

20. 2,25 67,5 Невідкладні стани в педіатрії  

21. 2,25 67,5 Невідкладні стани в акушерстві та 

гінекології 
 

22. 2,25 67,5 Невідкладні стани у внутрішній медицині  

23. 2,25 67,5 Невідкладні стани в хірургії 

 
 

24. 1,5 45 Стоматологічні захворювання  

 

223 Медсестринство (освітньо-професійна програма Сестринська справа) 

І курс  

№ 
К-сть 

кредитів 
Години Назва вибіркової дисципліни Всього 

1. 1,5 

 

45 Основи економічної теорії  

2. 1,5 45 Основи правознавства  

3. 1,5 45 Культурологія  

4. 
2,25 67,5 

Основи латинської мови з медичною 

термінологією 

 

5. 1,5 45 Безпека життєдіяльності  

 

ІІ курс 

№ 
К-сть 

кредитів 
Години Назва вибіркової дисципліни Всього 

1. 2,25 67,5 Медична біологія  

2. 2,25 67,5 Основи медичної інформатики  

3. 3,75 112,5 Медична хімія  

4. 3,75 112,5 Анатомія людини  

5. 3,75 112,5 Фізіологія 

 
 



6. 12 360 Основи медсестринства 

 
 

7. 2,25 67,5 Основи психології та міжособове 

спілкування 
 

8. 1,5 45 Історія України  

9. 2,25 67,5 Основи біологічної фізики та медична 

апаратура 
 

 

 

 

ІІІ курс 

№ 
К-сть 

кредитів 
Години Назва вибіркової дисципліни Всього 

1. 1,5 45 Основи філософських знань  

2. 1,5 45 Соціологія  

3. 1,5 45 Українська мова (за проф.спрямуванням)  

4. 3,75 112,5 Фармакологія та медична рецептура 

 
 

5. 
2,25 67,5 

Репродуктивне здоров’я та планування 

сім’ї 
 

6. 2,25 67,5 Історія медицини та медсестринства  

7. 3,0 90 Медсестринство в акушерстві  

8. 4,5 135 Патоморфологія та патофізіологія  

9. 3 90 Мікробіологія  

10. 2,25 67,5 Основи екологія та профілактичної 

медицини 
 

11. 3 90 Ріст і розвиток людини  

12. 3,75 112,5 Медсестринство в інфектології  

13. 2,25 67,5 Медсестринство в офтальмології  

14. 2,25 67,5 Медсестринство в оториноларингології  

 

ІV курс 

№ 
К-сть 

кредитів 
Години Назва вибіркової дисципліни Всього 

1. 6,0 180 Іноземна мова за проф.спрямуванням  

2. 9,0 270 Фізичне виховання  



3. 2,25 67,5 Медсестринство в онкології  

4. 
2,25 67,5 

Медсестринство в дерматології та 

венерології 
 

5. 
2,25 67,5 

Медсестринство в геронтології,геріатрії та 

паліативній медицині 
 

6. 11,25 337,5 Медсестринство у внутрішній медицині  

7. 10,5 315 Медсестринство у хірургії  

8. 10,5 315 Медсестринство у педіатрії  

9. 3,75 112,5 Медсестринство в сімейній медицині  

10. 3,75 112,5 Медсестринство в психіатрії та наркології  

11. 1,5 45 Громадське здоров`я і громадське 

медсестринство 
 

12. 1,5 45 Медсестринська етика та деонтологія  

13. 3,75 112,5 Медична та соціальна реабілітація  

14. 2,25 67,5 Анестезіологія та реаніматологія  

15. 2,25 67,5 Військово-медична підготовка та 

медицина надзвичайних ситуацій 
 

16. 1,5 45 Основи охорони праці та охорона праці в 

галузі 
 

17. 3,75 112,5 Медсестринство в гінекології  

18. 2,25 67,5 Медсестринство в неврології  

 

 

223 Медсестринство (освітньо-професійна програма Акушерська справа) 

І курс  

№ Назва вибіркової дисципліни Години Кредити Всього 

1. Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

90 3  

2. Історія України 45 1,5  

3. Акушерство 149 4,96  

4. Анатомія людини 113   

5. Безпека життєдіяльності 45   

6. Внутрішня медицина 47   

7. Гінекологія 51   

8. Загальний догляд за хворими та 

медична маніпуляційна техніка 

135   

9. Культурологія 45   



10. Методичне керівництво (виробнича 

практика 1) 

18   

11. Основи латинської мови з медичною 

термінологією 

68   

12. Основи мікробіології з імунологією 45   

13. Основи медичної інформатики 45   

14. Основи медичної генетики 45   

15. Основи охорони праці та охорона праці 

в галузі 

45   

16. Основи психології та міжособове 

спілкування 

45   

17. Основи філософських знань 45   

 Патоморфологія та патофізіологія 45   

 Педіатрія 46   

 Соціологія 45   

 Українська мова (за 

проф.спрямуванням) 

45   

 Фізіологія людини 68   

 Фізичне виховання 134   

 Фармакологія та медична рецептура 90   

 Хірургія 46   

 

ІІ курс 

№ 
К-сть 

кредитів 
Години Назва вибіркової дисципліни Всього 

1. 
2,25 67,5 

Основи екології та профілактичної 

медицини 
 

2. 1,5 45 Оториноларингологія  

3. 2,25 67,5 Неврологія та психіатрія з наркологією  

4. 1,5 45 Епідеміологія  

5. 1,5 45 Основи економічної теорії  

6. 6 180 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
 

7. 9 270 Фізичне виховання  

8. 6,75 202,5 Хірургія  

9. 5,7 171 Педіатрія  

10. 1,5 45 Дерматологія та венерологія  

11. 3,75 112,5 Інфектологія  



12. 1,5 45 Офтальмологія  

13. 1,5 45 Військово-медична підготовка та 

медицина надзвичайних ситуацій 
 

ІІІ курс 

№ 
К-сть 

кредитів 
Години Назва вибіркової дисципліни Всього 

1. 1,5 54 Основи правознавства  

2. 6,75 243 Внутрішня медицина  

3. 17,25 621 Акушерство  

4. 6 216 Гінекологія  

5. 1,5 54 Репродуктивне здоров`я та планування 

сім`ї 
 

6. 2,25 81 Анестезіологія та реаніматологія  

7. 2,25 81 Медична та соціальна реабілітація  

8. 1,06 38 Педіатрія  

 

Завідувач відділення___________________________ 


