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Результати вибору дисциплін 

1. Статистичні дані результатів вибору дисциплін (ВД) 
2. Проблеми під час організації та проведення ВД 
3. Пропозиції щодо наступних заходів з ВД 
4. Проект рішення 



Порядок організації проведення  
вибору дисциплін 

Номер Етапу Зміст 

0 міжвибірковий період (підготовчий етап) 

1 внесення даних каталогів та шаблонів 

2 вибір студентами дисциплін (1-а хвиля) 

3 аналіз результатів вибору студентів  
(визначення дисциплін, що «не відбулися») 

4 вибір студентами дисциплін (2-а хвиля) 

5 
аналіз результатів вибору студентами дисциплін  
(призначення кафедрою дисциплін тим студентам, що не 
скористались своїм правом вибору) 



Статистичні дані 
результатів вибору дисциплін 

1. Кількість факультетів/інститутів, що взяли участь: 20  
 (за винятком РТФ, ФСП, 1 каф. ІПСА - частково) 
 
2. Результати вибору (63 523): 
- Обрано дисциплін: 50 095 
- Видалено вибір: 9 702 
- З яких дисципліна не відбулась: 3 726 

 
3. Результати роботи КБ ІС: 
- Оброблено: близько 100 службових; 
- Внесено не менше ніж 1500 змін  

(в каталоги, результати вибору студентів тощо) 

 



Проблеми під час організації та 
проведення вибору дисциплін 

1. Недотримання термінів визначених етапів проведення. 
2. Призначення деканами/директорами та завідувачами кафедр «відповідальних» 

осіб некомпетентних у питаннях організації навчального процесу. 
3. Не розуміння відповідальними особами на кафедрах/факультетах/інститутах 

термінів “широкий вибір” та “вибір студента”. 
4. Помилки під час внесення Ф-каталогів та шаблонів. 
5. Збій під час відкриття модулю для студентів. 
6. Заміна відповідальних осіб в період проведення вибору. 
7. Відсутність відповідальності осіб за результат (помилка = прізвище, ім”я). 
8. Вирішення всіх проблем за рахунок службових. 
9. Відсутність логіки, здорового глузду, сорому при формулюванні тексту службових. 



ПРИКЛАДИ СЛУЖБОВИХ 



ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

1. Визнати систему вибору дисциплін, яка була заснована на принципі “широкого 
вибору” такою, що в цілому успішно відбулася. 

2. Зобов'язати завідувачів кафедр та деканів факультетів/директорів інститутів нести 
персональну відповідальність за організацію вибору дисциплін з дотриманням 
встановлених термінів та результати роботи призначених ними відповідальних осіб 
(адміністраторів, модераторів).  

3. Пропонувати експертно-кваліфікаційним комісіям при укладанні або подовженні 
контрактів відповідним НПП враховувати результати виконання обов'язків пов'язаних 
з організацією та проведенням вибору дисциплін. 

4. Департаменту організації освітнього процесу розробити Порядок проведення заходів 
з вибору дисциплін та забезпечити відповідне навчання гарантів освітніх програм, 
відповідальних за розробку НП та РНП з урахуванням рекомендацій КБ ІС. 
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