
Порядок і умови обрання студентами філософського факультету 

спеціальності  «Психологія» (за першим (бакалаврським) рівнем) вибіркових 

дисциплін, механізм розподілу курсових та бакалаврських робіт і  

виробничих практик за кафедрами 

 

 

1. Рекомендації розроблено з метою конкретизації процедури формування 

переліку і подальшого вивчення студентами навчальних дисциплін із циклу 

вільного вибору, написання курсових робіт та проходження практик за першим 

(бакалаврським) рівнем, спеціальності «Психологія».  

2. Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти — це 

дисципліни, які вводяться кафедрами університету з метою задоволення освітніх і 

кваліфікаційних потреб студентів, посилення їх конкурентоспроможності та 

затребуваності на ринку праці та ефективного використання можливостей 

університету, врахування регіональних потреб тощо.  

3. Вивчення студентами вибіркових дисциплін здійснюється згідно Наказу 

про введення в дію “Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника” права на 

вільний вибір навчальних дисциплін” (24.06.2016, №271). 

4. Реалізація вільного вибору студентів стосується вибіркових дисциплін 

циклу загальної підготовки і циклу професійної підготовки, прописаних у 

навчальному плані. Вибіркові дисципліни циклу загальної та професійної 

підготовки обираються на навчальний рік. Запропонований кафедрами перелік 

вибіркових дисциплін  повинен охоплювати ті освітні компоненти, які будуть 

викладатись з наступного, після вибору, семестру.  

5. Студент в односторонньому порядку не може відмовитися від вибраних 

дисциплін (тільки за погодженням завідувачів кафедр та деканату). Зміна обраних 

дисциплін після початку навчального семестру, в якому вони викладаються, 

неможлива. Проте якщо студент має намір змінити дисципліни, він має право це 

зробити з наступного, від подання заяви, семестру.  

http://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Pro-vvedennia-v-diiu-Polozhennia-pro-poriadok-realizatsii-zdobuvachamy-vyshchoi-osvity-24.06.2016-№271.pdf
http://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Pro-vvedennia-v-diiu-Polozhennia-pro-poriadok-realizatsii-zdobuvachamy-vyshchoi-osvity-24.06.2016-№271.pdf
http://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Pro-vvedennia-v-diiu-Polozhennia-pro-poriadok-realizatsii-zdobuvachamy-vyshchoi-osvity-24.06.2016-№271.pdf


6. Викладачі відповідних кафедр, що пропонують вибіркові дисципліни, 

забезпечують підготовку методичних матеріалів, необхідних для вивчення 

вибіркових дисциплін.  

7. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових дисципліни, до 01 

лютого кожного навчального року подають в деканат список дисциплін 

(посеместрово), які пропонуються для вибору студентам на наступний 

навчальний рік. 

8. Завідувачі кафедр або їх уповноважені представники до 15 березня 

ознайомлюють студентів із затвердженим деканатом переліком вибіркових 

дисциплін та інформують студентів про особливості формування груп для 

вивчення вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.  

9. Вибір дисциплін студентами здійснюється шляхом подачі письмової 

заяви на ім’я завідувача кафедри до 01 квітня поточного навчального року.  

10. Заяви зберігається на кафедрах протягом усього терміну навчання 

студента.  

11. Якщо для вивчення окремої вибіркової дисципліни не сформувалась 

мінімальна кількість студентів (12 осіб), завідувачі кафедр доводять до відома 

студентів певний перелік дисциплін, які не будуть вивчатись. Після цього студент 

протягом тижня повинен обрати серед тих дисциплін, які були обрані більшою 

кількістю студентів.  

12. 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.  

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

подав заповнену заяву у визначені терміни, буде записаний на вивчення тих 

дисциплін, які були обрані більшою кількістю студентів.  

14. Вибір дисциплін студентами, які поступили на ІІ курс навчання, буде  

здійснюватися у Приймальній комісії факультету (відразу при подачі оригіналів 

документів). 



15. Студенти мають право обрати тему та наукового керівника курсової і 

бакалаврської робіт із запропонованого переліку чи запропонувати свій варіант 

теми дослідження.  

16. Розподіл практик між кафедрами здійснюється наступним чином: 

виробнича практика ІІІ курсу -  забезпечується кафедрою загальної та клінічної 

психології. Факультетське керівництво виробничої практики закріплюється за 

кафедрою загальної та клінічної психології. Виробнича практика ІV курсу - 

забезпечується кафедрою соціальної психології та психології розвитку. 

Факультетське керівництво виробничої практики закріплюється за кафедрою 

соціальної психології та психології розвитку. 

 

 

 


