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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про порядок та умови обрання  навчальних дисциплін з 

циклу вільного вибору здобувачами ХНПУ імені Г. С. Сковороди (далі – 

Положення) розроблено з метою визначення процедури формування переліку та 

подальшого обрання здобувачем навчальних дисциплін із циклу вільного вибору 

першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти у 

Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди 

. 

1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту», «Положення про організацію освітнього процесу в Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди (у новій 

редакції)» та визначає процедуру вивчення здобувачем першого 

(бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти навчальних 

дисциплін із циклу вільного вибору, в обсязі, що становить не менш як 25 % від 

загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. 

1.3. Вибіркові навчальні дисципліни вводяться на основі чинних 

нормативних документів у галузі вищої освіти з метою створення індивідуальної 

освітньої траєкторії здобувача, що може бути реалізована через визнання 

результатів навчання, отриманих у неформальній освіті («Положення про 

порядок визнання результатів навчання здобувачів Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, отриманих у неформальній 

освіті»), у програмах академічної мобільності («Положення про порядок 

реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти, наукових і 

науково-педагогічних працівників ХНПУ імені Г. С. Сковороди»); формування 

універсальних навичок європейського рівня Soft skills («Положення про 

формування Soft Skills в учасників освітнього процесу ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди»); реалізації освітніх і кваліфікаційних потреб: посилення 

конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці, врахування 

регіональних потреб, здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями, 

надання можливості розширити загальнонауковий кругозір, поглибити 

теоретичні знання і вдосконалити практичні уміння фахівця, тощо. 

1.4. З метою організації освітнього процесу на кожний навчальний рік 

складається робочий навчальний план, який формується на підставі навчального 

плану відповідної освітньої програми та затвердженого переліку дисциплін 

вільного вибору. 

1.5. Обсяг вибіркової навчальної дисципліни повинен становити не менше 

3-х кредитів ЄКТС. 

1.6. Вивчення вибіркових дисциплін починається в такі терміни: 

– для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – з другого 

навчального року (третього семестру). 

– для другого (магістерського)рівня вищої освіти – з першого 

навчального року (першого семестру). 
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2. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧАМИ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

2.1. Обрання здобувачами дисциплін вільного вибору відбувається у 

наступний спосіб: 

 вибір окремих дисциплін з переліку циклу загальної підготовки: 

– для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – 9 кредитів ЄКТС. 

Здобувач обирає з переліку дисциплін по одній дисципліні для вивчення у 

третьому, п’ятому та сьомому семестрах (першому, другому, третьому семестрах 

для здобувачів скороченого терміну навчання); 

– для другого (магістерського) рівня вищої освіти – 3 кредити ЄКТС. 

Здобувач обирає одну дисципліну для вивчення у першому семестрі. 

 вибір окремих блоків дисциплін з переліку циклу професійної підготовки: 

– для першого (бакалаврського) рівня – 51 кредит ЄКТС (36 кредитів 

ЄКТС для здобувачів скороченого терміну навчання). Здобувач обирає блок 

дисциплін для вивчення у третьому, четвертому, п’ятому, шостому, сьомому, 

восьмому семестрах (першому, другому, третьому, четвертому, п’ятому, 

шостому семестрах для здобувачів скороченого терміну навчання); 

– для другого (магістерського) рівня – 20 кредитів ЄКТС. Здобувач обирає 

блок дисциплін для вивчення у першому, другому, третьому семестрах. 

2.2. Дисципліни для формування блоку загальної підготовки подають 

кафедри, які забезпечують викладання нормативних освітніх компонент (у циклі 

загальної підготовки). 

2.3. Завідувачі кафедр, що пропонують дисципліни вільного вибору, 

організовують та контролюють підготовку навчальних програм та робочих 

навчальних програм, силабусів з пропонованих дисциплін, інших методичних 

та інформаційних матеріалів, необхідних для вивчення вибіркових дисциплін.  

2.4. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових дисципліни, до 

01 жовтня кожного навчального року подають до деканатів список дисциплін, 

які пропонуються для вибору здобувачам, робочі навчальні програми і короткі 

анотації цих дисциплін у вигляді презентацій (у pdf форматі). 

2.5. Науково-методичні комісії факультетів за погодженням з гарантами 

освітніх програм формують перелік дисциплін вільного вибору (Додаток А) та 

подають їх для погодження до центру забезпечення якості освіти. За першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти до 30 листопада, за другим (магістерським 

– до 31 січня.  

2.6. Центр забезпечення якості освіти контролює формулювання назв та 

зміст дисциплін вільного вибору, що подають науково-методичні комісії 

факультетів для уникнення дублювання. 

2.7. Центр забезпечення якості освіти подає на затвердження Вченій раді 

університету перелік дисциплін з циклу загальної підготовки та перелік блоків 

дисциплін з циклу професійної підготовки дисциплін вільного вибору здобувачів 

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у грудні місяці, за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти у травні або червні місяці за поданням 

центру забезпечення якості освіти. 

2.8. Деканати спільно з кафедрами до 01 лютого ознайомлюють здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, до 05 вересня (після наказу про 



зарахування) ознайомлюють здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти та здобувачів скороченого терміну навчання із затвердженим Вченою 

радою університету переліком вибіркових дисциплін, проводять презентації, 

консультації із запропонованих дисциплін, інформують здобувачів щодо 

процедури обрання дисциплін вільного вибору, особливостей формування 

академічних груп та подальшого вивчення обраних дисциплін. 

2.9. Процедура обрання здобувачами дисциплін вільного вибору 

здійснюється центром забезпечення якості освіти шляхом заповнення Google-

форм на веб-сайті центру (http://smc.hnpu.edu.ua/), причому здобувач першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти робить основний і альтернативний вибір (на 

випадок, якщо академічна група за обраною дисципліною не сформується) до 01 

квітня поточного навчального року, здобувач другого (магістерського) рівня 

вищої освіти до 05 вересня (після наказу про зарахування). 

2.10. На підставі електронного вибору здобувачів до 01 травня центр 

забезпечення якості освіти формує розпорядження про формування академічних 

груп за обраними дисциплінами за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, 

до 10 вересня за другим (магістерським) рівнем вищої освіти та здобувачів 

скороченого терміну навчання. 

2.11. Якщо для вивчення окремої вибіркової дисципліни блоку загальної 

підготовки не сформувалась мінімальна кількість здобувачів (10 осіб) за 

основним та альтернативним вибором здобувача, то центр забезпечення якості 

освіти доводить до відома деканатів і здобувачів про дисципліни, які не будуть 

вивчатись. Після цього здобувач протягом тижня має можливість зробити 

повторний вибір шляхом заповнення Google-форм на веб-сайті центру 

забезпечення якості освіти (http://smc.hnpu.edu.ua/).   

2.12. Здобувач, який з поважної причини (хвороба,  академічна 

мобільність тощо), не визначився з вибірковими дисциплінами, має право 

зробити вибір протягом першого робочого тижня після повернення  до 

навчання, заповнивши Google-форму. 

2.13. Здобувач, який без поважних причин не визначився з переліком 

вибіркових дисциплін та не заповнив Google-форму на веб-сайті центру 

забезпечення якості освіти (http://smc.hnpu.edu.ua/) у визначений термін, буде 

зарахований на вивчення вибіркових дисциплін з урахуванням оптимізації 

кількісного складу академічних груп. 

2.14. У випадку, якщо здобувач, з поважної причини, хоче змінити свій 

вибір, він може написати заяву на ім’я проректора з навчально-наукової роботи 

до початку нового навчального року (до 01 вересня), в якому має викладатись 

обрана дисципліна. Підписана заява передається у центр забезпечення якості 

освіти, де здобувач може здійснити повторний вибір. Не допускається зміна 

обраних дисциплін (блоків дисциплін) після початку навчального семестру, у 

якому вони викладаються. Самочинна відмова від вибіркової дисципліни тягне 

за собою академічну заборгованість. 

2.15. Обрані дисципліни вносяться до Додатків до навчальних планів і 

враховуються у навчальному навантаженні кафедр, яке розраховується до 

початку кожного навчального року. 

2.16. Після остаточного формування і погодження академічних груп з 

вивчення дисциплін вільного вибору, інформація про вибіркові дисципліни 
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вноситься до індивідуального навчального плану здобувача. З цього моменту 

вибіркова дисципліна стає для нього обов’язковою. 

2.17. Деканати до 01 червня (перший (бакалаврський) рівень), до 10 

вересня (другий (магістерський) рівень) передають Додаток до навчальних 

планів (Додаток В) до навчального відділу ХНПУ імені Г.С. Сковороди для 

розрахунку навчального навантаження відповідних кафедр на навчальний рік та 

затвердження Вченою радою університету. 

 

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

3.1. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться та 

затверджуються Вченою радою університету у тому ж порядку, що й саме 

Положення. 



Додаток А 

Зразок переліку вибіркових дисциплін 

Дисципліни вільного вибору здобувачів циклу загальної 

підготовки 

факультет   

рівень вищої освіти    

 
№ 

п/п 

 
Назва кафедри 

 
Назва дисципліни 

Кількість 

кредитівЄКТС 

 
Семестр 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Анотації, презентації дисциплін вільного вибору студентів розміщено на сайті http://smc.hnpu.edu.ua/ 

 

 

 
Декан факультету       

(підпис) (ПІБ) 
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Зразок переліку вибіркових дисциплін 

 

Дисципліни вільного вибору здобувачів циклу професійної 

підготовки 

факультет   

рівень вищої освіти    

 

Блок дисциплін № 1 Блок дисциплін № 2 

 20 /20 навчальний рік 

№ 

з/п 

 

Назва дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

№ 

з/п 

 

Назва дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 
      

      

      

      

      

      

      

 20 /20 __навчальний рік 

 

Назва дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

 

Назва дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

№ 
з/п 

  № 
з/п 

  

      

      

      

      

      

      

 

Анотації, презентації дисциплін вільного вибору студентів розміщено на сайті http://smc.hnpu.edu.ua/ 

 

 

Декан факультету       
(підпис) (ПІБ) 
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Додаток В 
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