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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення розроблено з метою конкретизації процедури вибору та подальшого
вивчення здобувачами вищої освіти інституту, які навчаються за державним замовленням
(далі – ЗВО) освітніх компонентів із циклу дисциплін за вибором ЗВО для освітнього
ступеня бакалавр, магістр.
1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (стаття
62, пункт 15) та визначає процедуру проведення та оформлення запису ЗВО на вивчення
освітніх компонентів блоку вибіркових навчальних дисциплін за вибором ЗВО,
передбачених відповідною освітньою програмою, навчальним планом підготовки бакалаврів
(магістрів), в обсязі, що становить не менш як 25 % від загального обсягу кредитів ЄКТС
відповідного навчального плану.
1.3. Для конкретизації планування та організації навчального процесу на кожний
навчальний рік складається робочий навчальний план, який формується на підставі
навчального плану відповідної спеціальності та затвердженого переліку вибіркових
навчальних дисциплін. До переліку навчальних дисциплін робочого навчального плану
входять нормативні навчальні дисципліни, дисципліни за вибором закладу вищої освіти, що
є обов’язковими для вивчення ЗВО даної спеціальності, та дисципліни вільного вибору, які
ЗВО обирають самостійно.
1.4. Навчальні дисципліни за вибором ЗВО – це дисципліни, які вводяться закладом
вищої освіти, а також кафедрами інституту з метою задоволення освітніх і кваліфікаційних
потреб здобувачів, посилення їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці
та ефективного використання можливостей інституту, врахування регіональних потреб тощо.
1.5. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за державним замовленням в блоці
навчальних дисциплін за вибором ЗВО передбачено освітні компоненти, обов’язкові для
вивчення, з урахуванням висновку Головних управлінь Національної поліції про
направлення на навчання конкретного ЗВО відповідно до специфіки діяльності підрозділів
поліції, в яких вони проходитимуть подальшу службу після здобуття освіти. Вибір таких
освітніх компонентів автоматично обумовлюється вибором специфіки підрозділу поліції,
обраного абітурієнтом при формуванні особової справи кандидата на вступ до Донецького
юридичного інституту МВС України, оскільки вони формують необхідні компетентності і
дозволяють досягнути програмні результати навчання для реалізації повноважень певних
підрозділів Національної поліції України. Інші вибіркові навчальні дисципліни обираються
ЗВО з урахуванням їх особистих освітніх потреб і інтересів, починаючи з другого курсу
навчання
(3-4 навчальний семестр). Кількість таких навчальних дисциплін визначається
з урахуванням залишку кредитів в циклі дисциплін за вибором ЗВО, за виключенням
кредитів освітніх компонентів за вибором ЗВО, обов’язкових для вивчення, з урахуванням
висновку Головних управлінь Національної поліції про направлення на навчання
конкретного ЗВО відповідно до специфіки діяльності підрозділів поліції, в яких вони
проходитимуть подальшу службу після здобуття освіти.
1.6. Перелік вибіркових освітніх компонентів, які передбачені освітньою (освітньопрофесійною) програмою розміщуються на веб-порталі інституту.
1.7. Процедура обрання вибіркових навчальних дисциплін повинна відповідати
принципам альтернативності (кафедрами пропонується не менше двох приблизно
рівноцінних альтернатив на кожну позицію вибору), змагальності (ЗВО здійснює вибір після
проведення презентацій вибіркових освітніх компонентів кафедрами інституту,
ознайомлення з робочими програмами навчальних дисциплін, сілабусами (за наявності)) та
академічної відповідальності (недопущення нав’язування ЗВО певних вибіркових освітніх
компонентів в інтересах кафедр).

2. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ОСВІТНІХ
КОМПОНЕНТІВ ЗВО
2.1. Щорічно кафедри інституту для денної форми навчання протягом лютого, а для
заочної форми навчання – під час екзаменаційних сесій другого семестру, організовують
презентації вибіркових навчальних дисциплін наступного навчального року з метою
ознайомлення ЗВО з їх предметом, завданнями, програмними результатами, формами та
методами навчання і викладання тощо.
Вибір дисциплін здобувачами вищої освіти (у разі необхідності) може бути
проведений під час табірних зборів, але не пізніше ніж за 7 діб до початку нового
навчального року.
2.2. Протягом березня (для денної форми навчання) та після проведення презентацій
під час екзаменаційних сесії (для заочної форми навчання) відбувається запис на вибіркові
навчальні дисципліни наступного навчального року. ЗВО відповідно до встановленого
графіку заповнюють «Лист вибору навчальних дисциплін» (додаток 1) та надають його
методистам факультету.
2.3. Після обробки «Листів вибору навчальних дисциплін» навчально-методичний
відділ вносить вибіркові навчальні дисципліни, які будуть викладатися у наступному
навчальному році, до робочого навчального плану. Навчальна дисципліна вважається
обраною з формуванням навчальної групи, якщо на неї записалося не менше 7 осіб.
2.4. Здобувачам вищої освіти, що обрали навчальні дисципліни, на які записалося
менше 7 осіб, пропонується обрати інші вибіркові навчальні дисципліни, за якими
сформувалась (чи сформується) кількісно достатня група ЗВО, а вивчення дисциплін їх
особистого вибору пропонуються їм у якості факультативів, організація яких здійснюється з
використанням можливостей дистанційної форми навчання та індивідуальних консультацій з
науково-педагогічними працівниками кафедр.
2.5. ЗВО, який з поважної причини (хвороба, відрядження, службова необхідність
тощо), не визначився з вибірковими навчальними дисциплінами, має право зробити свій
вибір протягом першого робочого тижня після того, як він приступив до навчання.
2.5. Навчально-методичним відділом інституту за пропозиціями факультетів готується
проект наказу про затвердження переліку вибіркових навчальних дисциплін, обраних ЗВО та
формування навчальних груп для їх вивчення у наступному навчальному році, який
підписується в установленому порядку.
3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
3.1. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться та затверджуються Вченою
радою інституту у тому ж порядку, що й саме Положення.
3.2. Контроль за реалізацію заходів даного Положення покладається на керівництво
факультетів та навчально-методичний відділ.

Додаток 1
Лист вибору навчальних дисциплін
здобувачем вищої освіти навчальної групи (взводу) _____
№
з/п

ПІБ ЗВО

1

Дисципліна

Кафедра

Викладач

1.
2.
3.
4.

Здобувач вищої освіти

_____________

_____________
(П.І.Б.)

