Звіт за результатами проведеного громадського обговорення проєкту:
«Положення про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів»
на 2020 рік провадження освітньої діяльності
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підпункту, до якого
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пропозиції

п. 4.6 Вибіркові освітні
компоненти …

Автор (ри)
пропозиції

Проректор
Нестеренко С.А.,
завідувач кафедри
АМПР, проф.
Балан О.С.,
голова
студентського
парламенту
Шувалова Д,Д.

Зауваження / пропозиції

Враховано
/ відхилене

У змісті п. 4.6 Вибіркові освітні компоненти … у
примітках «… При цьому здобувачі певного рівня вищої
освіти мають право вибирати навчальні дисципліни за
іншими рівнями та ОП за погодженням з керівником
відповідного факультету чи підрозділу та такий вибір
здобувачем регламентується 5 % від освітніх програм:
від ОПП бакалавра складає 12 кредитів, від ОПП
магістра – 4,5 кредити, від ОНП магістра – 6
кредитів.» пропонуємо прибрати регламентування
враховано
стосовно «такий вибір здобувачем регламентується 5
% від освітніх програм: від ОПП бакалавра складає 12
кредитів, від ОПП магістра – 4,5 кредити, від ОНП
магістра – 6 кредитів.», вважаємо це обмеженням
робочих груп при розроблені / перегляді ОП. Кожна
робоча група має самостійно приймати рішення
стосовно відсотків для цієї категорії освітніх
компонентів та їх обґрунтуванню.

Назва, номер пункту,
підпункту, до якого
№
пропонуються
зауваження /
пропозиції
Існуючі форми реалізації
вибірковості
2
п. 4.11 Повністю вільний
вибір
Існуючі форми реалізації
вибірковості
Примітки до п. 4.13
3
Комбінована модель
«вибір блоками + вільний
вибір»

Автор (ри)
пропозиції

Зауваження / пропозиції

Враховано
/ відхилене

Пропонуємо прибрати регламентування (стосовно 5%)
також з п. 4.11

враховано

Пропонуємо прибрати регламентування (стосовно 5 %)
також з приміток п. 4.13

враховано

За результатами проведеного громадського обговорення зроблено наступні зміни до
«Положення про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів»
на 2020 рік провадження освітньої діяльності
1. п. 4.6 Вибіркові освітні компоненти … Інформацію подано у наступній редакції:
Примітка: Згідно із Законом України “Про вищу освіту” здобувачі мають право на “вибір навчальних дисциплін у
межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25
відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. Причому відсоток освітніх
компонентів з інших рівнів та ОП може регламентуватися колегіальним рішенням робочої групи з розроблення ОП та
затверджуватися рішенням кафедри / навчально-наукового інституту / факультету.
2. Існуючі форми реалізації вибірковості 4.11 Повністю вільний вибір… Інформацію подано у наступній редакції:
Повністю вільний вибір передбачає можливість вибору здобувачами навчальних дисциплін / практик із запропонованих
в рамках навчально-наукового інституту / факультету / ЗВО. Слід враховувати, що в рамках освітньої програми
допускається певний відсоток вибору навчальних дисциплін з інших рівнів вищої освіти та ОП (кількість у відсотках
може регламентуватися колегіальним рішенням робочої групи з розроблення / перегляду ОП та затверджуватися
рішенням кафедри / навчально-наукового інституту / факультету), в межах передбаченого законодавством обсягу
вибіркових освітніх компонент 25%, від загального обсягу кредитів ОП.
3. Існуючі форми реалізації вибірковості 4.13 Комбінована модель «вибір блоками + вільний вибір»… Інформацію подано
у наступній редакції:
Примітка: При застосуванні цієї моделі робочій групі слід враховувати, що здобувачі певного рівня вищої освіти мають
право вибирати навчальні дисципліни за іншими рівнями та ОП за погодженням з керівником відповідного факультету
чи підрозділу. Причому в межах передбаченого законодавством обсягу вибіркових освітніх компонент – відсоток
освітніх компонентів з інших рівнів та ОП може регламентуватися колегіальним рішенням робочої групи з розроблення
ОП та затверджуватися рішенням кафедри / навчально-наукового інституту / факультету.

