
;*$,
3апису сту

на вивчення виб!рковпх навча.льних дпсципл!н

|. [анпй порядок розроблено в|дпов!дно до ст. 62 3акотту 9ща|ни
<<|!ро вишцг осв|ц> тав|въ!ачае процедшу проведе!!ня та оформленн'{ запису
сцдент1в на вивченн'| виб!ркових навч!штьн1п( дисципл|н, передбанених

в1дпов|дгтото осв|тньото прощамо}о та н€1вч€ш1ьним |тланом п|дготовки

бакат:авр!в та маг|сщ|в (опец|ал|ст|в), в о6сяз!, що становить не менц: як 25

в!дсотк|в загапьно] к1лькост| щедит|в сктс' передбанених для даного р;вн'{
вищо! осв1ти.

2. (афедри, як1 забезпе.гроть викпадання виб|ркових диоципл|н у
наступному навча.,1ьному роц1, до 01 лтотого пода|оть до деканат!в робон|
навчальн1 прощ€!ми' коротк| анотац|] цих дисци!ш11н | перел1к !{ауково_

педагог|нних прац|вник!в, що !1 викдтадатоть.

3. ,(еканати сп|льно з витусковими кафедрами до 01 березня

ознайомлтототь сцАент1в з перел|ком виб|ркових дисциглл1н та |нформулоть

студент1в цро порядок запису на вивчен|{я виб1ркових дисцигтл|н.
4' Би6|р студе}{том дисципл1н на насцлний наьчальний р;к

зд1йсгпостьоя 1ш]1гхом подан1 до 20 березня письмово] заяви (додатки 1а, б)
на 1м'я декана фачльтец. 3аяви збер!гатоться в деканат1 протягом всього
терм1ну навча|{[{'{ оцдепта. €цАенти м€1тоть право обрати ви6|рков!

дисциглл|ни |{а весь пер1од }{€1вчанн'!.

5. ,{екалт фачльтету за поданими заяв.|ми розпорядкенням по

фацльтец до 01 кв|тня формуе описки счдент|в (додаток 2) академ|ннтос

поток|в (щуп, п|дщуп) за обраними дисципл1нами. (!льк1сть сцдент|в у
потоц| для вивчен[{'{ диоцигш:|н соц1а.гльно-гу*ан|тарно| та
заг,[льноеконом!чно| п!дготовки, ма€ бути не мен!ше 20 оо|6; д.гля дисципл1н
профес|йно-практично] п1дготовки _ не мен:!|е 15 ос!б. )|' випадщ, коли на
виб!ркову дисцутпл|ну не запис{1лася м|н1мально необх|дна Ёльк1сть
сцде1|т|в, серед сцде1тт{в, що обрали дисципл1ни з найметттцото к1льк1стло

сцдент1в, процедура проведення та оформлення зат1|1ч проводиться
повторно _ при цьому на виб1р подак)ться дисципл|ни, що набрали б1льшу



кйьЁсть сцдент|в на пер1пому етап|. 3а необх1дност1' цроцедура запису
повтоР1оеться.

5.\. д]\я щуп с !тисельн!стло, яка не дозво.п'!е формувати л|дщули для
вивчення окремшх виб|ркових диоцитшт1н, за результат,|ми збору
заяв сцАент|в розпорядженн'|м по фацльтету (додаток 3)

ф!ксуеться перел|к виб1ркових дисциглл1н, обраних б|льтш|стто

сцАент|в щупи.
6. } випадку' якщо сцдент не визначився з перел1ком виб|ркових

дисципл|н та т{е подав з{[повне|{у зФ[ву у визначен! терм|ши, декан зд|йснтое

запис такого сцдецта до певного академ|вного потоку самост!йно з

ознайомлецням його з в|дпов|днтлтл розпоряд)кен}{'{м (п. 6). €цдент, який з
повая<но| 17р'1с!'1н'| (хвороба, академ|нна моб1льн1сть тощо), не запиоався на

виб1рков1 дисципл|ни, мае щ)аво зробити татс.тй запис протягом пер1цого

робоного тижня п1сля того' як в|н з'явився на навчання.

7. 1нформац1ло про чисельн!сть сцдент!в, як| записалися на певн!

виб|рков| дисцигтл1ни та к1льк1оть потоЁв деканати до 5 кв1тня перед.|1оть до
навча.,1ьного в|дд1ту для вибору робових 1{авчальних план|в та розрахунц
навч€ш1ьного навантФкенн'{.

8. .{,кщо вивчен|{'{ виб|рково| дисциг:л|ни розпочи1{аетьоя в дрго}ду
семесщ1 пер|погю навч{штьного роц' то проце,щ1ра проведення запису
зд|йс:поеться до 05 щудня поточного навчаль1{ого року (в1дпов1дно, п.3 _ до
1 жовтня, п.4 _ до 1 листопада, п.5 - до 20 листопада, п. б - до 01 щудня).

9. ||1сля остаточного форпування | погодхення академ|тнлос щуп з

вивчен}{я ви61ркових дисциглл1н, 1нформац!я про виб!рков! дисциглл|ни
вк.]1точаеться в 1ндив1дгаль'{у програму навчання сцдента. 3 цього моме|{ц
виб1ркова диоципл|на стас для сцдента обов'язковото.

10. |{орядок застосовуеться як рекомендац1йний до затвердженпя
|{олоя<ення про орган1зац1то осв1тнього процесу у {онЁ1}.



,\о0атпок 1а

.(екану фат9льтету
(абрсв|атра факу,тьтсгу)

(пр|звище, й'я, по_батьков!)

сцде}{та(ки)-црсу
фор*ти навч€!ння

}лапряму п;дготовк|1 (спец1шльност|)

(шпфр назва)

групи
(п!!'фр Фупи)

(щ1звище |м'я, по-батьков1)

3АявА
на впвче||ня навчальних дисцппл|н за вибором* на 20- - 20- п.р.

|1ропту зарс|храти мене в щугу для вивчення !{асц|пних виб|ркових
павчштьцих диоципл1н:

1.
(ва3ва дисцип.'!!ни та семе9гр вивчен!{я)

(назва дисципл!ви та семе9гр вивчевня)

7

3.

4.

5.

(яазва дисциг:л!ни та ссме0Ф вивч€нн')

(вазва диоцигш|ни та семе9Ф вивчеЁня)

(вазва дис!иг|'!ьл' та семе9гр вивчення)

п.

()
(назва дио|шпл1ц!' та семесФ вивчення)

20---э'
(пйплс)

* - сцАеттпа ма:оть щаво подати колекттвну зашу (в|д акалем!вно1цутпа) на вивчення дис!цпп!'т!н за

впбором



.{екану факультец

,\о0апок 16

(абрев!сцра факультету)

(пр[звище, !м'я, по-батьков!)

сцдента(ки)-црсу

|{ротшу зарахувати ме11е в щупу для вивчення ви61ркових навча.]1ьних

дисципл1н за перел|ком дисципл|н спец!ал|зац1| ш9

(< )).

форми \!авча\\ня

напря]!1у п!дготовки (спец1альност1)

(плифр' назва)

щупи
(шифр рупц)

(щ|звище, й'я, по-батьков|)

3АявА
на впвченпя навча.'|ьнпх дисцппл|н спец!ал!зац![ 3а впбором*

(>

(н&9ва та помФ пФел!ку лпсгщпл!н спеш!ал|зац!! згйно з наэчальним тлланом)

20---э.
(п!дтплс)

* - студентп маготь щаво подати колект::вну за.ву (в1д акалем|нно1 щупи) на втвче:шя дис:шпг;г|н за
вибором



,\оёатпок 2

ст]исок сту'щнт1в

на вивчен1тя виб|рково| дисцигтл|ни ,,
(наэва йсцапл!на гоа селаестар вавнення)

(т1]л сцде'гга та ахадсм!няа щупа)

1.

2.

5.

4.

5.

(пш сгудс{гга та а{адем|чна фупа)

(пп стдо!'га та ацадем!вна рра)

(п1п сцдект& та акадсм!чна Фупа)

(п|п суде1ла та ак4дем!яяа щупа)

п.
(т1]п 9цдо!па та академ|зша щупа)

,{екан
(назва факу'тгьтегу) (пипис) (пш)

3ав. кафедри
(на9ва кфедри) (пипис) (п|п)



,\оёапок 1

т]вРв"тшшк виБ1Рков]''( д4с!д4г1шн

для вк.]1|очен|1я до робочого навча.]1ьнок) пла}гу напрят!(у п|дготовки
(спец|штьност!) <<

(академ!нна щупа форми навиання)
на 2016/2017 навнальншй р|к

1 семестпр

4цтоа ёшсцшгш|н соц|ально-цман1тпарно[ па за2с!льно-економ!чно!

п1ёеотповкц*:

1

(назва дисципл!ни)

2.
(нъзю д,цф,'|1'\|н'|)

|]шкл 0шс цштш1н профес 1йно-пракпшнно[ п] ё аотпо вкш* :

1.
(назва лисшипл[нш)

(ндзва дисципд!ни)

2.

,.

4.

5.

(назва листшгтл[нп)

(явзва дисципл!яи)

(назва дис!щ!ц!нц)

2 селаеспр

4цкл ёшсцапл1н соц1ально-цман!7парно[ ,па 3сРс1льно-еконолц1чно!

п!ёеотповкш*:

1

(назва диоц}1пл|ни)

2.
(назва д[с|ш]ш||{|{)



\шкл 0шс цштш1н профес1йно -п7эактпшнно[ п!0еотпо вкш* :

(11азю' дцс!л'тл|в'')

1.

2.

-).

4.

5.

(пазва д!{сцитш!ви)

(вазва дис||ипл|ви)

(назва д!!о|шпл|1|'')

(назва дис|пп'пл1[п')

,{екан
(глазва факу,тьтсгу)

*) назва тщкзу зг|дно з навнальним тшпаном

(п1дтпп!с) (п|п)


