
ІНСТРУКЦІЯ 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЩОДО 

ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН 

 

Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти, або дисципліни 

вільного вибору, – це дисципліни, які вводяться закладом вищої освіти для більш 

повного задоволення освітніх і кваліфікаційних запитів особи, надають 

можливість більш повного забезпечення освітніх кваліфікаційних вимог на ринку 

праці, ефективного використання можливостей університету, здійснення 

поглибленої підготовки за спеціальностями та освітніми програмами, що 

визначають характер майбутньої діяльності; сприяють академічній мобільності 

студента та реалізації його освітніх інтересів. 

Вивчення вибіркових дисциплін для здобувачів початкового рівня (короткий 

цикл) вищої освіти (освітній ступінь «молодший бакалавр»), здобувачів першого 

рівня вищої освіти (освітній ступінь «бакалавр») та здобувачів другого рівня 

вищої освіти (освітній ступінь «магістр») розпочинається з ІІІ семестру. 

В поточному навчальному році здійснюється вибір дисциплін, вивчення яких 

передбачено в наступному навчальному році.  

Вибіркові навчальні дисципліни обираються студентом індивідуально із 

запропонованого переліку дисциплін вільного вибору, які входять до навчального 

плану з урахуванням особистих уподобань та перспектив майбутньої професійної 

діяльності. 

До 31 березня студенти повинні ознайомитись із «Положенням про порядок 

вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини» та переліком 

дисциплін вільного вибору на 2023/2024 н. р. (розміщені на сайті факультету). 

В цей же час студенти можуть ознайомитись зі змістом дисциплін вільного 

вибору шляхом опрацювання силабусів цих дисциплін. 

Студенти, ознайомившись зі змістом дисциплін (силабусами) до 14 квітня 

мають подати заяви (Додаток № 1) (заяв може бути кілька, тому що викладання 



дисциплін вільного вибору забезпечують різні кафедри) на вивчення дисциплін 

вільного вибору до деканату.  

Якщо студент із поважної причини не зміг записатися вчасно, він звертається 

в деканат із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін.  

Студент, який не скористався своїм правом вибору, буде записаний на 

вивчення тих дисциплін, які деканат вважатиме потрібним для оптимізації 

навчальних груп.  

Кількість студентів в групі на вивчення дисципліни вільного вибору не може 

бути меншою, ніж 15 студентів освітнього ступеня «молодший бакалавр» і 

«бакалавр» та 10 студентів освітнього ступеня «магістр».  

Вибрані студентом дисципліни включаються до індивідуального плану і є 

обов’язковими для вивчення. 

Ознайомитись зі змістом дисциплін (силабусами), можна за посиланням: ОС 

«бакалавр» http://surl.li/fsfss та ОС «магістр» http://surl.li/fsftk.  

Отримати консультацію викладача, який буде читати ту чи іншу дисципліну 

можна на кафедрах факультету. 

 

ПОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ ВИБОРУ ДИСЦИПЛІНИ СТУДЕНТОМ 

 Ознайомтесь із «Положенням про порядок вільного вибору навчальних 

дисциплін здобувачами вищої освіти в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини» (http://surl.li/fsfrp)  та переліком дисциплін 

вільного вибору на 2023/2024  н. р. (http://surl.li/fsfsc). 

1. Ознайомтесь із силабусами дисциплін, які Вас зацікавили. 

2. Якщо хочеться дізнатися більше про дисципліну, яка зацікавила, зверніться на 

кафедру. 

3. На основі отриманого враження оберіть дисципліни (шляхом написання 

заяви). 

http://surl.li/fsfss
http://surl.li/fsftk
http://surl.li/fsfrp
http://surl.li/fsfsc

