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Навчальні дисципліни за вибором студента - це дисципліни, які вводяться 

вищим закладом освіти для більш повного задоволення освітніх і 

кваліфікаційних вимог особи для потреб суспільства, ефективнішого 

використання можливостей закладу освіти, врахування особистісних потреб, 

регіональних особливостей тощо.  

Вибіркові навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки 

надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями та 

спеціалізаціями, що визначають характер майбутньої діяльності,  

Дисципліни вільного вибору студентів є важливою складовою освітніх 

програм. Вони сприяють академічній мобільності студента та задовольняють 

його особисті інтереси, дозволяють здійснювати впровадження спеціалізацій у 

межах базової спеціальності з метою формування компетентності здобувача 

відповідно до вимог ринку праці та майбутнього місця роботи.  

Відповідно до цілей, сформульованих вище, студент може реалізувати 

свій вибір шляхом: 

1) вибору з варіативної складової навчального плану спеціальності 

(освітньої програми), на якій навчається студент, спеціалізованого 

блоку дисциплін, який складається переважно з фахових дисциплін, 

що визначають спеціальну підготовку студента у межах обраної 

освітньої програми і спрямовані на здобуття ним певної спеціалізації 

та розширення можливостей працевлаштування. Якщо студент обрав 

спеціалізований пакет, він має прослухати усі дисципліни, що 

включені до нього.  

2) вибору кількох дисциплін із пакету, який включає переважно фахові 

для обраної освітньої програми дисципліни, що дозволяє досягнути 



поглибленого рівня знань і умінь в окремих розділах майбутнього 

фаху (для освітніх програм магістрів наукового спрямування).  

3) вибору однієї дисципліни із загального переліку НТУ «ХПІ», що  

пропонується на семестр (для освітніх програм бакалаврів).  

4) вибору навчальних дисциплін в іншому вищому навчальному закладі-

партнері за умови реалізації студентом права на академічну 

мобільність або навчання за програмами подвійного диплома. 

Викладання вибіркових дисциплін можуть здійснювати всі кафедри 

університету 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. 

Важливим моментом є можливість набуття спеціальних практичних 

навичок та знань з інших програм підготовки. 

З урахуванням вище зазначеного Методична рада НТУ «ХПІ» 

постановляє: 

При обранні дисциплін вільного вибору керуватись новим Положенням 

про порядок обрання та вивчення дисциплін вільного вибору студентів в НТУ 

«ХПІ». 

Нова концепція планування та організації вивчення дисциплін вільного 

вибору студентів потрібна і повинна впроваджуватись в повній мірі, 

починаючи з 2019/20 навчального року, а у весняному семестрі 2018/19 н.р. в 

порядку експерименту. 

У нових навчальних планах бакалаврів передбачити окремий перелік 

дисциплін  (по три від кожної випускової та загально-освітньої кафедри) 

відповідно для 5, 6 і 7 семестрів.  

Дисципліни повинні мати загально-ерудиційну або практичну 

спрямованість (без потреби спеціальної попередньої підготовки) і відповідати 

спеціалізації кафедри. 



Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить 4 кредити, що включає 32 

години лекційних (практичних) занять  та 88 годин відведених на самостійну 

роботу.  

Форма підсумкового контролю – семестровий диференційований залік у 

кожному семестрі.   

Дисципліни вільного вибору встановлюються відповідними кафедрами та 

оприлюднюються на відкритих сайтах університету та відповідних навчально-

наукових інститутів та факультетів. 

1. Для формування контингенту студентів на наступний навчальний 

рік директори ННІ, декани факультетів: 

- ознайомлюють у весняному семестрі студентів 2 курсу бакалаврату та 1-

го року навчання магістратури із затвердженими вченою радою університету 

переліками вибіркових дисциплін (спеціалізаціями) за вибором студента; 

- організовують процедуру вибору студентами окремих спеціалізацій 

зазначених переліків (реєстрацію в списках); 

8. Для організації навчального процесу у відповідному навчальному році 

процедура вільного вибору дисципліни передбачає 2 етапи (хвилі):  

- І хвиля реєстрації у весняному семестрі (для освоєння ДВВ у 

наступному навчальному році)  триває з лютого поточного року до 15 березня;  

- ІІ хвиля реєстрації та комплектація груп стартує відразу після 

закінчення першої і триває до кінця березня.  

2. Під час першої хвилі реєстрації студент може зайти на сайт вибору 

студентами НТУ «ХПІ» дисциплін блоку ДВВ для перегляду стану 

комплектації груп та зміни/редагування свого вибору дисципліни.  

3. Після завершення першої хвилі фіксуються вибрані дисципліни, для 

яких групи складають не менше 20-ти осіб для програм бакалаврату та 10 осіб 

для програм магістратури. 

4. Дисципліни вільного вибору студентів з меншою кількістю 

доукомплектовуються незареєстрованими студентами.  

5. Студенти, що зареєструвалися на дисципліни, для яких не вдалося 

укомплектувати достатні за кількістю студентів групи, у другій хвилі реєстрації 



отримують можливість вибрати найбільш популярні дисципліни обраних 

студентами з нормально-сформованих груп після першої хвилі.  

6. Своє бажання вивчати обрану дисципліну студент засвідчує заявою. 

Відповідну заяву студенти заповнюють та залишають в деканаті (дирекції) 

згідно зі списками електронної реєстрації. Заява зберігається в деканаті в 

особовій академічній картці студента протягом усього терміну його навчання.  

7.  З моменту формування груп, вибіркова дисципліна стає для 

студента обов’язковою.  

8.  Вибрані студентом навчальні дисципліни (пакети) затверджуються 

директором (деканом) інституту (факультету), на якому навчається студент, як 

невід’ємна складова індивідуального навчального плану студента (ІНПС). 

Невиконання будь-якої з позицій ІНПС є академічною заборгованістю. Зміна 

студентом свого вибору після його затвердження можлива лише за письмовим 

дозволом директора /декана; при цьому зміна вибраних дисциплін (пакетів 

дисциплін) після початку навчального семестру, в якому вони викладаються, не 

допускається взагалі.  

9. З метою заохочення викладачів до розробки нових дисциплін 

вільного вибору студентів та створення цікавих презентацій (анотацій) курсів, 

авторських робочих навчальних програм та нових методик викладання 

ректорат буде використовувати систему преміювання, що дозволить з часом 

визначити та активно підтримувати кафедри і викладачів, дисципліни яких  

будуть регулярно обиратись та користуватись авторитетом у студентів різних 

факультетів та інститутів. Таких викладачів і курси можна буде пропонувати 

для вивчення студентам інших ВЗО міста Харкова для розвитку академічної 

мобільності та підвищення авторитету НТУ “ХПІ”. 

 

 


