
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Положення про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти 

вибіркових дисциплін у Харківському регіональному інституті державного 

управління Національної академії державного управління при 

Президентові України 

1. Загальні положення 

1.1. Положення розроблено з метою конкретизації процедури формування 

переліку та подальшого вивчення здобувачами вищої освіти дисциплін з циклу 

вибіркових навчальних дисциплін. 

1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» (ст.62, пункт 15) та визначає процедуру проведення та оформлення 

запису здобувачів на вивчення вибіркових навчальних дисциплін, передбачених 

відповідною освітньою програмою, навчальними планами в обсязі, що 

становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, 

передбачених для відповідного рівня вищої освіти. 

1.3. До переліку дисциплін навчального плану входять як нормативні 

навчальні дисципліни, які є обов’язковими для вивчення всіма здобувачами, так 

і вибіркові навчальні дисципліни, які здобувачі обираюсь самостійно. 

1.4. Вибіркові навчальні дисципліни здобувача вищої освіти – це 

дисципліни, які вводяться вищим навчальним закладом з метою задоволення 

освітніх і кваліфікаційних потреб здобувачів, посилення їх 

конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці та ефективного 

використання можливостей закладу, врахування регіональних потреб тощо. 

 

2. Порядок реалізації вільного вибору навчальних дисциплін 

слухачами ФПМДУ ХарРІ НАДУ 

 

2.1. Реалізація вільного вибору слухачів факультету підготовки магістрів 

державного управління (далі – ФПМДУ) у Харківському регіональному 

інституті державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України (далі - Інститут) передбачає вибір окремого блоку 
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дисциплін (профілізації) з наданого переліку блоків вибіркових навчальних 

дисциплін. 

2.2. Завідувачі кафедр, що пропонують вибіркові навчальні дисципліни, 

забезпечують підготовку навчально-методичного комплексу цих дисциплін. 

2.3. Вивчення вибіркових дисциплін починається з другого семестру 

першого курсу для слухачів денної форми навчання та з другого курсу для 

слухачів заочної та вечірньої форми навчання. 

2.4. Перелік навчальних дисциплін вільного вибору на наступний 

навчальний рік може змінюватись. 

2.5. Право вибору надається усім слухачам. Кількість кредитів ЄКТС, що 

припадає на вибіркові навчальні дисципліни для слухачів спеціальності 

«Публічне управління та адміністрування» визначається Вченою радою 

Національної академії державного управління при Президентові України із 

загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої 

освіти. 

2.6. Відповідальність за організацію роботи зі слухачами щодо вибору 

навчальних дисциплін несе декан ФПМДУ Інституту. 

2.7. Обрання слухачами блоку вибіркових навчальних дисциплін 

проводиться у два етапи: на першому етапі визначаються найбільш релевантні 

із тих, що були запропоновані кафедрами для формування індивідуальної 

освітньої траєкторії, на другому етапі – слухач за принципом пріоритетності 

обирає блок дисципліни, який вивчатиме. 

2.8. І етап вибору дисциплін проводиться відділом прийому, розподілу 

слухачів та зв’язків з випускниками Інституту під час вступу на навчання 

протягом червня - серпня  

2.9. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових навчальних 

дисциплін, до 1 квітня кожного навчального року подають до відділу прийому, 

розподілу слухачів та зв’язків з випускниками Інституту список вибіркових 

навчальних дисциплін з їх анотаціями, які будуть запропоновані вступникам 

для вибору. 

2.10. Відділ прийому, розподілу слухачів та зв’язків з випускниками 

спільно з деканатом ФПМДУ, кафедрами та органами слухацького 

самоврядування Інституту забезпечують: 

- інформування вступників про порядок та процедуру вибору блоку 

навчальних дисциплін; 

- ознайомлення вступників з анотованим змістом блоку вибіркових 

дисциплін, що пропонується для вибору слухачам; 

- консультування вступників з питань вибору блоку навчальних 

дисциплін, оперативну інформаційну підтримку процедури вибору. 

2.11. Під час І етапу вступникам пропонується заповнити відповідну 

форму (Додаток 1). При заповненні форми, вступник повинен для кожної 

профілізації (блоку запропонованих дисциплін) поставити певну кількість 



балів: «0» - блок дисциплін не зацікавив, «1» - нейтральне ставлення, «2» -  

викликає інтерес. 

2.12. На підставі аналізу опитування вступників, по закінченню І етапу 

визначаються найпопулярніші профілізації (блоки вибіркових дисциплін). 

Відбір профілізацій (блоків вибіркових дисциплін) на І етапі проводиться 

шляхом їх рейтингування, виходячи із сумарної кількості балів, які поставлять 

вступники. 

2.13. Відповідно до контингенту слухачів, які мають обирати дисциплін, 

деканатом ФПМДУ Інституту визначається кількість профілізацій (блоків 

дисциплін), які проходять до ІІ етапу (за умови формування відповідних 

потоків та груп). 

2.14. ІІ етап вибору дисциплін проводиться деканатом ФПМДУ протягом 

вересня. 

2.15. Під час ІІ етапу вибору слухачі мають розставити для кожної із 

запропонованих профілізацій (блоків дисциплін) пріоритет її вивчення від 1 – 

найвищого поступово до найнижчого (Додаток 2). 

2.16. За результатами ІІ етапу ФПМДУ наказом директора Інституту до 

30 вересня затверджує списки слухачів академічних груп за обраними 

профілізаціями (блоками дисциплін).  

Термін проведення процедури вибору слухачами навчальних дисциплін 

визначається із необхідності своєчасного планування та організації освітнього 

процесу (формування контингенту слухачів у групах для планування 

навчального навантаження науково-педагогічних працівників), його 

методичного і кадрового забезпечення. 

2.17. Кількість слухачів у групі, визначається наказом директора 

Інституту і, як правило, повинна бути не менше ніж 5 (7) осіб для денної, 9 (10) 

для вечірньої та 18 для заочної форм навчання. Цей наказ є підставою для 

розрахунку навчального навантаження. А для слухачів з цього моменту 

вибіркова навчальна дисципліна стає обов’язковою.  

2.18. У випадку, якщо слухач не визначився з профілізацією (блоком 

вибіркових навчальних дисциплін) та не подав заповнену форму у визначені 

терміни, декан ФПМДУ здійснює запис такого слухача до певної академічної 

групи самостійно та здійснює ознайомлення його з відповідним наказом. 

 

3. Порядок реалізації вільного вибору навчальних дисциплін 

студентами ФСЕУ ХарРІ НАДУ 

 

3.1. Реалізація вільного вибору студентами факультету соціально-

економічного управління (далі – ФСЕУ) у Харківському регіональному 

інституті державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України (далі - Інститут) здійснюється шляхом: 



- вибору навчальних дисциплін з наданого переліку вибіркових 

навчальних дисциплін; 

- вибору блоку навчальних дисциплін з наданого переліку блоків 

навчальних дисциплін (далі – Блок), який включає переважно фахові 

дисципліни, що визначають спеціалізовану підготовку студента в межах 

обраної освітньої програми, і спрямований на поліпшення здатності студента до 

працевлаштування за обраним фахом;. 

3.2. Завідувачі кафедр, що пропонують вибіркові навчальні дисципліни, 

забезпечують підготовку навчально-методичного комплексу цих дисциплін. 

3.3. Право вибору надається усім студентам. Перелік вибіркових 

навчальних дисциплін та кількість кредитів ЄКТС, що припадає на їх вивчення, 

визначається відповідним навчальним планом.. 

3.4. Відповідальність за організацію роботи зі студентами щодо вибору 

навчальних дисциплін (Блоків) несе декан ФСЕУ Інституту. 

3.5. Обрання студентами навчальних дисциплін (Блоків) проводиться 

ФСЕУ за участю випускових кафедр  

3.6. Заходи з організації вивчення вибіркових навчальних дисциплін 

здійснюються у навчальному році, що передує навчальному року, у якому 

заплановане вивчення цих дисциплін. Студенти реалізовують своє право 

вибору навчальних дисциплін (Блоків) на початку весняного семестру, як 

правило у лютому-березні, який передує навчальному року, в якому 

передбачене їх вивчення. 

Для студентів, які навчаються за освітніми програмами, де вільний вибір 

заплановано у першому навчальному році, вибір організовується впродовж 

перших трьох тижнів навчання. 

Терміни проведення процедури вибору студентами навчальних дисциплін 

визначаються із необхідності своєчасного планування та організації освітнього 

процесу (формування контингенту студентів у групах і потоках для планування 

навчального навантаження науково-педагогічних працівників), його 

методичного і кадрового забезпечення. 

3.7. Деканат ФСЕУ спільно з випусковими кафедрами Інституту та 

органами студентського самоврядування забезпечують 

- інформування студентів про порядок та процедуру вибору; 

- ознайомлення студентів з програми навчальних дисциплін, що 

пропонується для вибору студентам; 

- консультування студентів з питань вибору навчальних дисциплін, 

оперативну інформаційну підтримку процедури вибору. 

3.8. Під час вибору студенти мають заповнити анкету, що наведена у 

додатку 3. 

3.9. Обраною вважається: 

- навчальна дисципліна, яку обрали не менше ніж 2/3 студентів.  



-блок навчальних дисциплін, який обрали не менше ніж 12 (15) осіб (за 

денною формою) та 50(52) особи (за заочною) Кількісні обмеження, 

передбачені цим пунктом, не поширюються на ті випадки, коли певний Блок 

дисциплін обрали всі студенти, які навчаються на вказаній освітній програмі. 

Якщо на вивчення вибіркової навчальної дисципліни (Блоку) записалось 

менше необхідної кількості студентів, то така дисципліна (Блок) вважається не 

обраною, а студентам пропонується обрати зі списку (скорегований список) 

дисциплін, які обрані чи умовно обрані іншими студентами. Умовно обраними 

вважаються дисципліни (Блоки), для вивчення яких у групі не вистачає 

найменшої кількості студентів. 

3.10. Студент, який не визначився з вибірковими навчальними 

дисциплінами (Блоками) та без поважних причин не подав заповнену форму у 

визначені терміни, вважається таким, що делегував своє право вибору 

дисциплін (Блоку) завідувачу випускової кафедри  

3.11. На підставі аналізу опитування студентів деканатом ФСЕУ до 30 

вересня (15 березня) визначаються навчальні дисципліни (Блоки), які будуть 

викладатись на відповідному курсі.  

3.12. Перелік обраних навчальних дисциплін (Блоків) погоджується 

першим заступником директора Інституту і є підставою для складання робочих 

навчальних планів, для розрахунку навчального навантаження науково-

педагогічних працівників Інституту на навчальний рік та складання розкладу 

занять.  

 

4. Прикінцеві положення 

 

4.1. Анкети здобувачів вищої освіти, з підсумками вільного вибору, 

розпорядження про формування груп зберігаються упродовж всього терміну 

навчання слухачів (студентів) за відповідним освітнім рівнем. 

 

 

 

Перший заступник директора    Д.В.Карамишев 

 

 



Додаток №1 

до Положення 

Перелік профілізацій 

(блоків навчальних дисциплін за вибором) 

 зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 

 

Назва профілізації  

(блоку вибіркових навчальних дисциплін)  

Розподіл балів за кожним блоком 

дисциплін 

0 балів – 

не 

зацікавив 

1 бал – 

нейтральне 

ставлення 

2 бали – 

викликає 

інтерес 

    

    

    

    

    

Слухач _______________    _______________________________________ 
                     (підпис)      (П.І.Б. слухача) 

 

Додаток №2 

до Положення 

Перелік профілізацій 

(блоків навчальних дисциплін за вибором) 

 зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 

 

 

Назва профілізації  

(блоку вибіркових навчальних дисциплін) 

Визначення профілізацій 

за пріоритетом їх 

вивчення 

  

  

  

  

  

Слухач _______________    _______________________________________ 
                     (підпис)      (П.І.Б. слухача) 



 

Додаток №3 

до Положення 

 

 

Перелік навчальних дисциплін 

 (блоків навчальних дисциплін)  за вибором  

зі спеціальності «___________________»,  

освітньо-професійної програми______________________________ 

для здобувачів освітнього ступеня «__________» 20____року вступу 

__________форми навчання  на 20___-20____навчальний рік 

 

№
 з

/п
 Шифр 

навчальної 

дисципліни 

(Блоку) 

Назва навальної дисципліни (Блоку) 

Вибір 

(робиться 

позначення 

"+") 

1 
    

    

2 
    

    

 

Студент _______________    _______________________________________ 
                     (підпис)      (П.І.Б. студента) 

 

 


