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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору 
студентів Харківського економіко-правового університету у формі ТОВ (далі 
-  Положення) містить основні вимоги, щодо здійснення студентом права 
вибору відповідно до Розділу X статті 62 Закону України «Про вищу освіту» 
№ 1556-VII від 01.07.2014 року.

1.2. Освітня програма з будь-якої спеціальності містить нормативну 
частину, що визначається стандартом вищої освіти, та варіативну, що 
визначається випускаючою кафедрою (випускаючими кафедрами). Обсяг 
дисциплін вільного вибору студентів складає не менш як 25 відсотків 
загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньої програми 
даного рівня вищої освіти.

1.3. Для конкретизації планування та організації освітнього процесу на 
кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, який 
формується на підставі навчального плану відповідної спеціальності та 
затвердженого переліку вибіркових дисциплін.

1.4. Навчальні дисципліни за вибором студента -  це дисципліни, які 
вводяться вищим навчальним закладом, а також кафедрами університету з 
метою задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб студентів, посилення їх 
конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці та ефективного 
використання можливостей університету, врахування регіональних потреб 
тощо.

Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки надають 
можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями та 
спеціалізаціями, що визначають характер майбутньої діяльності; сприяють 
академічній мобільності студента та його особистим інтересам, дозволяють 
здійснювати впровадження спеціалізацій в межах базової спеціальності з 
метою формування компетенцій здобувача відповідно до вимог ринку праці.

1.5. Вивчення студентами вибіркових дисциплін здійснюється згідно з 
Положенням про організацію освітнього процесу в Харківському економіко- 
правовому університеті.

1.6. Реалізація вільного вибору студентів передбачає вибір дисциплін 
за блоками (напрямами / спеціалізаціями) та вибір окремих дисциплін із 
запропонованого переліку. Студенти мають право обрати блок навчальних 
дисциплін, які складаються з дисциплін професійної та практичної 
підготовки випускаючих кафедр і є однаковими за обсягом кредитів та 
формою контролю, що будуть викладатися з наступного, після вибору, 
семестру. При цьому дисципліни певної спеціалізації, обраної студентом, є 
для нього обов’язковими у повному обсязі, тобто він не може замінити їх 
будь-якими дисциплінами вільного вибору. До навчальних дисциплін 
відповідного переліку включені також дисципліни гуманітарної та соціально- 
економічної підготовки. Студент повинен обрати з кожного запропонованого
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переліку по одній дисципліні. Кількість та обсяг дисциплін вільного вибору 
студента для конкретного семестру вказана в навчальному плані.

1.7. Студенти мають право обрати вибіркові дисципліни на весь період 
навчання.

1.8. Студент має право вибирати дисципліни навчального плану, що 
пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з деканом 
факультету та завідувачем відповідної кафедри, які відповідають 
необхідному обсягу кредитів та викладаються у відповідному -  осінньому 
або весняному семестрі. Якщо студент обирає дисципліну з іншого 
навчального плану, він зобов’язаний виконувати всі види робіт, передбачені 
робочою програмою дисципліни, та скласти відповідний підсумковий 
контроль, в тому числі екзамен, не зважаючи на кількість екзаменів, які 
передбачені навчальним планом його спеціальності в даному семестрі.

II. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ
НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

2.1. Викладання вибіркових дисциплін можуть здійснювати всі 
кафедри Харківського економіко-правового університету за умови наявності 
відповідного кадрового, навчально-методичного, інформаційного та 
матеріально-технічного забезпечення.

2.2. Завідувачі відповідних кафедр, що пропонують вибіркові 
дисципліни, забезпечують підготовку навчальних програм та робочих 
навчальних програм з дисциплін, методичних та організаційних матеріалів, 
необхідних для вивчення вибіркових дисциплін.

2.3. Перелік вибіркових дисциплін періодично переглядається та 
оновлюється відповідно до сучасних вимог. Пропозиції щодо змін до 
варіативної частини навчального плану на наступний навчальний рік 
формуються завідувачем відповідної кафедри у поданні на ім’я декана 
факультету та завідувача навчального відділу.

2.4. Переліки вибіркових дисциплін для певної спеціальності певного 
рівня вищої освіти повинні узгоджуватися з освітніми програмами (освітньо- 
професійними і освітньо-науковими) та навчальними планами.

III. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ 
СТУДЕНТАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

3.1. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових дисциплін, до 
01 березня кожного навчального року подають декану факультету та 
завідувачу навчального відділу список дисциплін, які пропонуються для 
вибору студентам, робочі навчальні програми і короткі анотації цих 
дисциплін. Після погодження з деканом факультету та завідувачем 
навчального відділу перелік вибіркових дисциплін подається на 
затвердження Вченою радою університету. Зміни до навчальних планів, 
затверджені у встановленому порядку, є обов’язковими для виконання 
науково-педагогічними працівниками університету.
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3.2. Деканат та викладачі кафедр ХЕПУ організовують представлення 
дисциплін вільного вибору студентів (у вільний від аудиторних занять час), а 
також забезпечують розміщення матеріалів на сайті університету або 
сторінці кафедри.

3.3. Деканат спільно з кафедрами до 01 квітня ознайомлюють 
студентів із затвердженим вченою радою університету переліком вибіркових 
дисциплін та інформують студентів про особливості формування груп для 
вивчення вибіркових дисциплін.

3.4. Вибір дисциплін студентом здійснюється шляхом подачі 
письмової заяви (Додаток А) на ім’я декана факультету:

до 01 травня поточного навчального року для ступеня бакалавр; 
до 31 серпня поточного навчального року для ступеня магістр та 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.
3.5. На підставі заяв студентів на факультеті формуються накази із 

створення груп для вивчення вибіркових дисциплін на наступний навчальний 
рік -  для здобувачів ступеню бакалавр, на поточний навчальний рік -  для 
здобувачів ступеню магістр та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст. 
Мінімальна чисельність студентів у групі з вивчення вибіркових дисциплін 
повинна складати, як правило, 20 осіб.

3.6. Якщо студент із поважної причини не зміг записатися вчасно, він, 
надавши відповідні документи, звертається в деканат із заявою для запису на 
вивчення обраних ним дисциплін. Студент, який знехтував своїм правом 
вибору, буде записаний на вивчення тих дисциплін, які деканат вважатиме 
потрібними для оптимізації навчальних груп і потоків.

3.7. Якщо для вивчення окремої вибіркової дисципліни або блоку 
вибіркових дисципліни не сформувалась мінімальна кількість студентів, то 
деканат доводить до відома студентів певний перелік дисциплін, які не 
будуть вивчатись. Після цього студент протягом тижня повинен обрати 
інший блок дисциплін або іншу вибіркову дисципліну із переліку, з яких 
сформувалась (чи сформується) кількісно достатня група студентів.

3.8. Заява зберігається в особовій справі студента протягом усього 
терміну навчання.

3.9. Студент в односторонньому порядку не може відмовитись від 
вибраного і затвердженого вченою радою блоку дисциплін. Відмова від 
вивчення курсу тягне за собою академічну заборгованість, за що студент 
може бути відрахований з університету.

3.10. Обрані дисципліни вносяться до робочих навчальних планів 
спеціальностей і визначають навчальне навантаження кафедр і конкретного 
викладача, яке розраховується до початку навчального року для навчальних 
планів і освітніх програм для здобувачів ступеня бакалавра, спеціаліста і 
магістра.

3.11. Вивчення дисциплін за вибором для здобувачів першого рівня 
вищої освіти (бакалаврський) розпочинається з III семестру, для здобувачів 
другого рівня вищої освіти (магістерський) та освітньо-кваліфікаційного 
рівня «спеціаліст» -  з V семестру.
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IV. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ
4.1. У разі поновлення, переведення студента перезарахування 

вибіркових дисциплін проводиться деканом факультету на підставі витягу з 
протоколу засідання випускової кафедри.

4.2. Перезарахування кредитів проводиться за рахунок фактично 
вивчених дисциплін певного циклу за умови однакової кількості кредитів.

V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться та затверджуються 

Вченою радою університету у тому ж порядку, що й саме Положення.
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Додаток 1.
Зразок
заяви студента на включення 
до індивідуального плану 
дисциплін вільного вибору 

Декану факультету 
права та підприємництва
студента_____курсу, групи______
спеціальності___________________

(прізвище, ініціали)

ЗАЯВА
Прошу включити в мій індивідуальний навчальний план на 20___/20

навчальний рік такі дисципліни вільного вибору:
1. ______________________________________________________________________________________________________________________

2.  
3 . ___________________________________________________________

4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________
6. __________________________________________________________

7. __________________________________________________________
8. ______________________________________________________
9. __________________________________________________________
10 .___________________________________________________
11.__________________________________________________________
12. _________________________________________________________________________________________________

13 ._____________________________________________________________________________________________________________________

14 ._________________________________________________________
15.

(дата) (підпис)

Погоджено: 
Завідувач кафедри

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри

(назва кафедри)

(підпис) (прізвище та ініціалі)

(назва кафедри)

(підпис) (прізвище та ініціалі)

(назва кафедри)

(підпис) (прізвище та ініціалі)


