
«Право на вибір та 
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Поінформованість про право 
на вибір дисциплін та 
розбудову індивідуальної 
траєкторії навчання
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Поінформованість про 
порядок вибору дисциплін та 
розбудови індивідуальної 
траєкторії навчання
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Чи влаштовував Вас 
запропонований перелік 
вибіркових дисциплін?
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Коли Вам пропонувався вибір? 

Наприкінці 
року обрати 
дисципліни 

на 
наступний 

рік
74%

На початку 
року обрати 

на весь рік
12%

На початку 
семестру 
обрати на 

семестр
9%

Наприкінці 
семестру 
обрати 

дисципліни на 
наступний 

семестр
5%



Вибір дисциплін робили за 
результатами

ознайомлення 
з їх описом на 

сайті 
університету 

та 
презентацій 
викладачів

14%

їх 
презентацій 
викладачами

47%

вибір зробили 
за мене

10%

інше
29%



Під час вибору орієнтувалися 
на:

власні 
інтереси та 
уподобання

83%

поради 
викладача та 
/або куратора

7%

поради 
Гаранта 
освітньої 
програми

2%

інше
8%



Значущість критеріїв обрання 
дисципліни

І'мя викладача

Назва предмета

Зміст дисципліни та переконливість 
презентації

Її роль в отриманні професійних 
навичок

Власний інтерес

2,6

2,9

3,4

3,8

3,9



Чи допомогли Вам презентації 
вибіркових дисциплін під час 
їх обрання? 

Так, були 
змістовні 

та інформа-
тивні

59%

Ні, вони не 
потрібні

13%

Немає 
відповіді

28%



Середньозважена оцінка

Порядок обрання навчальних 
дисциплін

Відповідність змісту дисципліни, яку 
Ви обрали та вивчаєте зараз, змісту 

презентації 

3,8

3,7



Результати анкетування:
• Поінформованість студентів щодо права на 

розбудову індивідуальної траєкторії навчання 
процедури вибору;

• Високий рівень задоволеності процедурою 
вибору дисциплін та запропонованим 
переліком дисциплін;

• Прийнятні терміни проведення вибору 
дисциплін – наприкінці навчального року на 
наступний рік;

• Полегшення вибору завдяки проведеним 
презентаціям їх змісту та ролі в професійному 
становленні.



Проблемні питання:

• Якість підготовки описів навчальних дисциплін 
та їх презентацій; 

• Випадки невідповідності презентацій змісту 
дисциплін, що обрані для вивчення;

• Необхідність усунення блоковості 
запропонованих для вибору дисциплін;

• Залучення студентів до обговорення переліку 
навчальних дисциплін;

• Розробка нових сучасних та актуальних 
навчальних дисциплін.



Пропозиції студентів:
Психологія поліції; Івент-менеджмент;

Психологічне консультування в 
правоохоронних органах

Тайм-менеджмент

Психологічне консультування в 
екстремальних умовах (у сфері 
волонтерства)

Менеджмент безпеки в готельно-
ресторанному бізнесі

Психолінгвістика Оцінка сервісного рівня в сфері 
послуг

Бренд-менеджмент Виставкова діяльність

Право міжнародних договорів Банкетинг

Міжнародне кримінальне право Міжнародна відповідальність 
держав


