
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

“ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА” 

 

 Н А К А З  

 

м. Івано-Франківськ 

«31»  березня 2015 р.                                                                                  № 190 

 

Про вивчення  

вибіркових дисциплін 

 

На виконання Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства 

освіти і науки України від 26.01.2015 року №47 «Про особливості 

формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік», листа 

Міністерства освіти і науки України від 13.03.2015 №1/9-126 «Щодо 

особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних 

планів у 2015/2016 навчальному році», ухвали Вченої ради університету від 

31.03.2015 року,  з метою удосконалення вибіркової частини змісту 

підготовки фахівців і підвищення якості освіти  

 

 НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Перелік вибіркових дисциплін циклу гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки бакалавра у ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» (додається). 

2. Організацію навчання з вибіркових дисциплін циклу гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня 

бакалавра здійснювати у відповідності до «Порядку запису студентів для 

вивчення вибіркових дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки», затвердженого наказом ректора від 3 червня 2014 року №315 

(додається). 

3. Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр 

враховувати вимоги даного наказу при розробленні робочих навчальних 

планів та обсягу навчальної роботи. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректорів з науково-

педагогічної роботи Г.Й. Михайлишин, Шарина С.В. 

 

Ректор                                                                                            І.Є. Цепенда 
 



ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

 Ректор _______________      І.Є.Цепенда 

 «3» червня 2014 р. 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

  запису студентів для вивчення вибіркових дисциплін  

 

1. Вибіркові навчальні дисципліни циклу гуманітарної, соціально-

економічної підготовки формуються дирекціями/деканатами у вигляді, як 

правило, тематично об’єднаних блоків, перелік і склад яких за поданням 

керівників навчальних підрозділів затверджується наказом ректора 

університету (перелік блоків вибіркових дисциплін наведені у Додатку 1 – 

для студентів фізико-математичних, природничих, технічних напрямів 

підготовки, Додатку 2 – для студентів гуманітарних і соціально-економічних 

напрямів підготовки). 

 

2. Вивчення вибіркових дисциплін розпочинається, як правило, не раніше 

третього навчального семестру. 

 

3. Кафедри, за якими закріплені вибіркові дисципліни до 1 листопада 

кожного навчального року подають до дирекцій інститутів, деканатів 

факультетів, студенти яких вивчають такі дисципліни, робочі навчальні 

програми та анотації дисциплін. 

 

4. До 1 січня поточного року куратор академічної групи (куратор 

індивідуального навчального плану) ознайомлює студентів з переліком 

вибіркових дисциплін блоків на наступний навчальний рік. 

 

5. Запис на вивчення вибіркової дисципліни у наступному році із 

запропонованого блоку студент здійснює до 1 квітня поточного навчального 

року  шляхом подання заяви на ім’я керівника навчального підрозділу 

(Додаток 3).* 

 

6. На підставі заяв студентів дирекція/деканат формує групи для вивчення 

вибіркових дисциплін, склад яких погоджує керівник навчального підрозділу. 

Чисельність студентів у групі з вивчення вибіркової дисципліни 

гуманітарного циклу – не менше 25 осіб, чисельність студентів на окремих 

спеціалізація та у групах проведення навчальних занять з дисциплін за 

вибором студентів, як правило, повинна складати не менше 9 осіб для 

природничих і 12 осіб для всіх інших напрямів підготовки (спеціальностей). 

 



7. Інформацію про кількість студентів, які записалися для вивчення 

певної вибіркової дисципліни, та кількість сформованих груп 

дирекція/деканат до 1 травня подають у навчально-методичний відділ. 

 

8. Перелік вибіркових дисциплін вибраних студентами для вивчення 

заносяться в робочий навчальний план, індивідуальний план студента і стає 

обов’язковим. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Якщо студент у визначені терміни не записався на вибіркову дисципліну, то дирекція/деканат здійснює запис 

такого студента для вивчення вибіркової дисципліни самостійно. 

        Студент, який з поважної причини, підтвердженої документально, до 1 квітня не записався для вивчення 

вибіркової дисципліни блоку, має право зробити такий запис протягом першого тижня після появи на навчання. 

 

 



Додаток 1 

 

 

Приклад 

формування блоків вибіркових дисциплін циклу гуманітарної та соціально-

економічної підготовки для студентів фізико-математичних, природничих, 

технічних напрямів підготовки (6 кредитів) 

 

 

Блок А       Блок Б 

(3 кредити ЄКТС)    (3 кредити ЄКТС) 

 
Релігієзнавство                                        Економіка 

Етика                   Маркетинг 

Політологіяг       Менеджмент 

Соціологіят                  Екологія 

Правознавство                             Основи підприємництва 

 

 

 

Додаток 2 

 

 

 

Приклад 

формування блоків вибіркових дисциплін циклу гуманітарної та соціально-

економічної підготовки для студентів гуманітарних, соціально-економічних 

напрямів підготовки (12 кредитів) 

 

Блок А       Блок В 

(3 кредити ЄКТС)     (3 кредити ЄКТС) 
Етика ділового спілкування    Економіка національного господарства 

Психологія бізнесу     Історія світової цивілізації  

Логіка       Інформаційне суспільство 

Релігієзнавство      Евристика 

 

Блок Б      Блок Г 

(3 кредити ЄКТС)     (3 кредити ЄКТС) 
Господарське право     Соціальна економіка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Підприємницьке право     Цінності європейської цивілізації 

Основи трудового законодавства                              Екологія 

Податкове право               Основи риторики  
 

 

 

 

 



Додаток 3 

 

                                                                  Директору/Декану     

                                                                          

                                                                          

                                                                   студента(ки)___курсу  групи   

                                                                          
         (прізвище, ім’я, по батькові ) 

 

 

ЗАЯВА. 

 

       Прошу записати мене для вивчення у 20__ -20___   навчальному році таких 

вибіркових дисциплін: 

       -   циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

       1. 

       2. 

       3. 

 

- циклу дисциплін вільного вибору студента 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

Дата                                                              Підпис студента 

 

Куратор                                                         Підпис 

 
 


