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ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором 

 

Наказом ректора ХДАДМ до 30 грудня кожного навчального року 

декани факультетів призначаються головами робочих груп з розробки 

переліку вибіркових дисциплін за вибором студента для формування робочих 

навчальних планів підготовки фахівців усіх рівнів вищої освіти. Робочі групи 

аналізують вхідну інформацію та забезпечення кафедр щодо можливості 

організації освітнього процесу високої якості.  

Вхідною інформацією для формування переліку вибіркових дисциплін 

є: 

– аналіз стратегічних планів розвитку  культурно-мистецької сфери України 

та визначення майбутніх потреб галузі; 

– інформація від підприємств, організацій та установ-роботодавців щодо їх 

поточних та перспективних потреб; 

– відгуки випускників факультету щодо відповідності навчального плану 

напряму підготовки (спеціальності) потребам галузі. 

Основними критеріями забезпечення кафедри, що спроможна 

забезпечити високу якість викладання вибіркової дисципліни, є: 

– кадрове забезпечення (науковий ступінь, вчене звання НПП, досвід 

викладання дисципліни, особистий рейтинг); 

– навчально-методичне забезпечення (навчально-методичний комплекс, 

підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації); 

– матеріально-технічна база (лабораторне забезпечення, бази практичного 

навчання); 

– інформаційне забезпечення; 

– відгуки студентів про якість викладання дисциплін на кафедрах; 

– результати ректорського, деканського контролю знань студентів. 

На підставі аналізу зазначеної вище інформації робочі групи до 28 

лютого кожного навчального року формують перелік вибіркових дисциплін 

(спеціалізації) та подають їх для розгляду на засіданні вченої ради 

факультету. Перелік подається на затвердження методичною радою ХДАДМ. 

Для формування контингенту студентів на наступний навчальний рік 

декани факультетів : 



– ознайомлюють у 2-му семестрі студентів 2-4-го курсів бакалаврату та 1-го 

року навчання магістратури до 15 березня із затвердженими Вченою радою 

ХДАДМ переліками вибіркових дисциплін (спеціалізаціями) за вибором 

студента; 

– організовують процедуру вибору студентами дисциплін спеціалізацій 

зазначених переліків (реєстрацію в списках) до 1 квітня; 

– студентам, які вибрали дисципліни спеціалізації, навколо яких не 

згрупувалась необхідна кількість осіб, надають можливість здійснити 

повторний вибір дисциплін інших спеціалізацій, для вивчення яких 

сформувалися повноцінні групи (за освітніми програмами підготовки 

бакалаврів – 25 осіб, магістрів – не менше 15 осіб; 

– за результатами проведених заходів до 15 квітня поточного року формують 

групи студентів для вивчення дисциплін спеціалізацій на наступний 

навчальний рік; 

– перелік вибраних дисциплін та формування груп ухвалюються методичною 

радою ХДАДМ (разом з витягом з протоколу засідання вченої ради 

факультету) і подається на затвердження Вченою Радою ХДАДМ; 

– забезпечують обов’язкове вивчення фахової іноземної мови для студентів, 

які навчаються в групах з викладанням окремих дисциплін іноземними 

мовами; 

– проводять коригування робочих навчальних планів підготовки фахівців 

відповідних років вступу та передають їх електронні варіанти до навчально-

методичного відділу для формування навчального навантаження кафедр. 

 


