ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ПРАВА НА ВІЛЬНИЙ ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ
ДИСЦИПЛІН
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1
Положення
про
порядок
реалізації
здобувачами
вищої
освіти
Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України (далі – інститут) права на вільний вибір
навчальних дисциплін (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про
вищу освіту» (стаття 62, п.15) з метою задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб
здобувачів вищої освіти (далі – ЗВО), їх академічної мобільності, запитів суспільства,
ефективного використання можливостей інституту задля врахування регіональних
особливостей та особистісних інтересів учасників освітнього процесу.
1.2
Положення регламентує порядок забезпечення вільного вибору навчальних
дисциплін в інституті.
1.3
Освітня програма спеціальності містить нормативну складову та варіативну,
що формується випусковою кафедрою. Обсяг дисциплін вільного вибору студентів складає
не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів Європейської кредитно-трансферної
системи (далі – ЄКТС), передбачених для освітньої програми відповідного рівня вищої
освіти: для ОП підготовки бакалавра – не менш як 60 кредитів ЄКТС, для ОП підготовки
магістра – не менш як 23 кредити ЄКТС та для ОНП підготовки доктора філософії – не менш
як 12 кредитів ЄКТС.
1.4
Перелік навчальних дисциплін вибіркової частини навчального плану
формується відповідно до освітньої програми підготовки фахівців. Зміни до освітньої
програми вносяться відповідно до Положення про освітню програму підготовки здобувачів
вищої освіти у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України.
1.5. Вибір дисциплін варіативної частини освітньої програми ЗВО здійснює при
формуванні індивідуального навчального плану. Індивідуальний навчальний план ЗВО
розробляється на навчальний рік на підставі робочого навчального плану і включає всі
нормативні навчальні дисципліни та вибіркові навчальні дисципліни, обрані ЗВО, з
обов’язковим дотриманням нормативно встановлених термінів підготовки фахівця певного
рівня вищої освіти, з урахуванням структурно-логічної послідовності вивчення навчальних
дисциплін, що визначають зміст освіти за певною спеціальністю, та системи оцінювання
(підсумковий контроль знань, державна атестація випускника).
1.6. Дисципліни вільного вибору представлені у навчальному плані відповідної
спеціальності переліком дисциплін, який може включати в себе як дисципліни відповідної
випускової кафедри, так і дисципліни інших кафедр, що є однаковими за обсягом кредитів та
формою контролю. Кількість та обсяг дисциплін вільного вибору студента для конкретного
семестру вказана в навчальному плані.
1.7. Для кожної навчальної дисципліни вільного вибору на підставі навчального
плану та у відповідності до профілю освітніх програм щороку викладачі складають силабус,
якій розміщується на сайті інституту. Обсяг навчальної дисципліни вільного вибору
визначається відповідною (профільною або випусковою) кафедрою і становить не менше ніж
3 кредити ЄКТС.
1.8. Право вільного вибору навчальних дисциплін ЗВО може реалізувати
використавши один із запропонованих варіантів:

вибір навчальних дисциплін із навчального плану однієї освітньої програми
одного рівня вищої освіти;
вибір навчальних дисциплін із навчального плану іншої освітньої програми
одного рівня вищої освіти (за погодженням з деканом факультету та випусковою кафедрою
(гарантом освітньої програми)). ЗВО можуть бути обрані будь-які навчальні дисципліни з
інших спеціальностей. Присвоєння додаткової кваліфікації у цьому випадку не
передбачається;
вибір навчальних дисциплін із навчального плану освітньої програми іншого
рівня вищої освіти (за погодженням з деканом факультету та випусковою кафедрою
(гарантом освітньої програми)). ЗВО можуть бути обрані будь-які навчальні дисципліни з
інших спеціальностей Присвоєння додаткової кваліфікації у цьому випадку не
передбачається;
вибір навчальних дисциплін в іншому закладі вищої освіти за умов реалізації
ЗВО права на академічну мобільність.
1.9. Викладання вибіркових дисциплін можуть здійснювати всі кафедри інституту
за умови наявності відповідного кадрового, наукового, навчально- методичного та
інформаційного забезпечення, що є свідченням спроможності кафедри оперативно
задовольнити потреби здобувачів вищої освіти для створення індивідуальної освітньої
траєкторії навчання за обраними спеціальностями.
2. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ
ДИСЦИПЛІН ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
2.1. Деканат факультету публічного управління та адміністрування спільно з
кафедрами та органами студентського самоврядування забезпечують:
інформування ЗВО про порядок та процедуру вибору навчальних дисциплін;
ознайомлення ЗВО з анотованим змістом дисциплін, що пропонуються для
вибору, зокрема інформацію про розміщення силабусів навчальних дисциплін вільного
вибору;
консультування ЗВО з питань вибору дисциплін, оперативну інформаційну
підтримку процедури вибору.
2.2. Для ЗВО першого року навчання (магістри та аспіранти) формування вибіркової
складової здійснюється наступним чином:
ЗВО ознайомлюються з переліком дисциплін за вільним вибором з 1 вересня
до 15 вересня;
деканат на підставі поданих заяв (Додаток 1) здійснює попередній запис ЗВО
на вивчення дисциплін вільного вибору за навчальними семестрами у терміни з 5 вересня
по 15 вересня;
деканат узагальнює інформацію про вибір ЗВО навчальних дисциплін,
формують списки груп для вивчення тих чи інших дисциплін за вибором та до 25 вересня
передають інформацію до відділу організації освітнього процесу. Ця інформація є підставою
для коригування навчального навантаження кафедр на навчальний рік.
2.3. Для ЗВО другого року навчання (бакалаври) формування вибіркової складової
здійснюється наступним чином:
ЗВО ознайомлюються з переліком дисциплін за вільним вибором з 1 березня
до 15 березня;
деканат на підставі поданих заяв здійснює попередній запис ЗВО на вивчення
дисциплін вільного вибору за навчальними семестрами у терміни з 5 березня по 15 березня;
деканат узагальнює інформацію про вибір ЗВО навчальних дисциплін,
формують списки груп для вивчення тих чи інших дисциплін за вибором та до 25 березня

передають інформацію до відділу організації освітнього процесу. Ця інформація є підставою
для коригування навчального навантаження кафедр на навчальний рік.
2.4. Вивчення навчальних дисциплін вільного вибору, як правило планується за
освітнім ступенем бакалавра з ІІІ семестру, освітніх ступенів магістра та доктора флософії –
з ІІ семестру.
2.5. Усі дисципліни, обрані ЗВО є обов’язковими для вивчення. ЗВО в
односторонньому порядку не може відмовитись від вивчення дисципліни, на яку він
записаний. Самочинна відмова тягне за собою академічну заборгованість.
2.6. ЗВО має право слухати понаднормово дисципліни як вільний слухач.
2.7. Кількість ЗВО у групі, як правило, повинна бути не менше ніж 15-30 осіб.
2.8. ЗВО може бути запропоновано здійснити повторний вибір навчальної дисципліни
у випадку:
якщо кількість ЗВО, які обрали певну навчальну дисципліну перевищує
встановлену максимальну чисельність. В першу чергу перевага надається ЗВО, які
навчаються на тій самій освітній програмі, в другу чергу – тим, які зафіксували свій вибір
раніше;
якщо кількість ЗВО, які обрали певну навчальну дисципліну є меншою, ніж
необхідно для формування групи;
якщо наслідком цього вибору є передбачувана недостатня для присвоєння
академічної кваліфікації кількість кредитів відповідного освітнього рівня.
2.9. ЗВО, який с поважної причини (хвороба, академічна мобільність тощо) не
записався на вибіркові дисципліни, має право зробити такий запис протягом першого
робочого тижня після того, як він з’явився на навчання.
2.10. У випадку, якщо ЗВО не визначився з переліком вибіркових навчальних
дисциплін та не подав заповнену заяву у визначені терміни, декан факультету здійснює
запис такого ЗВО до певної групи самостійно та здійснює ознайомлення його з відповідним
наказом.
2.11. У випадку поновлення, переведення ЗВО, допуску до занять після академічної
відпустки перезарахування вибіркових дисциплін забороняється.
2.12. За результатами проведеної процедури вільного вибору дисциплін здобувачами
вищої освіти декан факультету наказом директора інституту до 01 травня затверджує списки
академічних груп за обраними дисциплінами. Цей наказ є підставою для формування
робочих навчальних планів за спеціальністями на наступний навчальний рік та розрахунку
навчального навантаження.
3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
3.1. Положення переглядається відповідно до політики у сфері управління освітнім
процесом в інституті, а також норм чинного законодавства.
3.2. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться та затверджуються Вченою
радою інституту у тому же порядку, що й саме Положення.
Начальник відділу
організації освітнього процесу
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