
Алгоритм вибору дисциплін відповідно до бази вступу та ступеня здобуття освіти у 

Малинському фаховому коледжі 
 

 

Для ОПС «Фаховий молодший бакалавр» на 

базі дипломів кваліфікованого робітника та 

вищої освіти (1-2 роки навчання). 

 ОС «Бакалавр» на базі дипломів бакалавра 

та магістра (3 роки навчання) 

  

Для ОПС» Фаховий молодший бакалавр» на 

базі атестата про БЗСО (3,5 - 4 роки навчання) і 

ПЗСО (2-3 роки навчання).  

ОС «Бакалавр» на базі  ПЗСО (4 роки 

навчання) і диплома ОКР «Молодший 

спеціаліст» (ФМБ, МБ) (3 роки навчання) 

 

з 01 по 

30.09. 

Проводяться зустрічі з 

зав.кафедрою, головами цк 

та викладачами, які 

забезпечуватимуть 

вибірковий компонент 

  

з 01.02. по 

01.04. 

Проводяться зустрічі з 

головами цк та викладачами, 

які забезпечуватимуть 

вибірковий компонент 

 

 

з 01 по 

30.09. 

Вибір дисциплін  

(написання заяв):  

-для ФМБ при вступі на базі 

ОКР Кваліфікованого 

робітника на наступний 

семестр, друга вища освіта, 

бакалавр 

  

з 01.02. по 

01.04. 

Вибір дисциплін 

(написання заяв):  

-для ФМБ  на наступний  

семестр 

з 01 по 

30.09. 

-для ОС Бакалавр при вступі 

на базі ступеня вищої освіти 

на  наступний семестр  

 з 01.02. по 

01.04. 

-для ОС Бакалавр на 

наступний семестр 

 

до 01.11. 

поточного 

року 

Завершення прийому заяв   

 

до 1.04. 

поточного 

року 

Завершення прийому заяв 

 

до 10.11. Формуються групи  до 10.04. Формуються групи 

 

 

до 13.11.  

 

Повідомлення про 

пропозиції щодо вибору 

іншої дисципліни, за умови 

що на дисципліну, яку 

обрали раніше не 

сформувалась група 

 

 

 

до 13.04.  

 

Повідомлення про пропозиції 

щодо вибору іншої 

дисципліни, за умови що на 

дисципліну яку, обрали 

раніше не сформувалась 

група 

 

 

до 20.11. 

(протягом 

1 тижня) 

Якщо мала кількість 

студентів в групі, 

пропонують їм обрати з 

переліку дисциплін, де вже 

групи сформувались  

 

 

 

 

 

до 20.04. 

(протягом  

1 тижня) 

Якщо мала кількість студентів 

в групі, пропонують їм обрати 

з переліку дисциплін, де вже 

групи сформувались  

 

 

 

до 25.11 

Формується проєкт та 

затверджується наказ щодо 

вибору дисциплін 

  

до 25.04 

Формується проєкт та 

затверджується наказ щодо 

вибору дисциплін 
Схема розроблена відповідно до Положення про вибіркові навчальні дисципліни та порядок їх обрання 

студентами (Наказ №49 від 28.04.21) 


