
ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ

З ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН 

НА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК



08.12.2021 - 10.12.2021

Основні кроки:
1. Бути присутніми на виробничих зборах, організованих 

деканатом. Основна мета зборів – роз'яснення потреби та 
актуальності участі у вільному виборі дисциплін, загальні 
організаційні аспекти.

2. Бути присутніми на виробничих зборах, організованих 
випусковою кафедрою (за участі гарантів освітніх програм, 
кураторів, відповідальних за вибіркові дисципліни). Основна мета 
зборів – ознайомлення зі змістом вибіркових дисциплін, особливості 
участі у анкетних опитуваннях.



10.12.2021 - 12.12.2021

Основні кроки:
3. Ознайомитись з ПЕРЕЛІКОМ дисциплін гуманітарної та соціально-

економічної підготовки, що пропонуються до вибору за посиланням: 
https://dl.khadi.kharkov.ua/mod/questionnaire/view.php?id=140858

4. Дізнатись про ЗМІСТ дисциплін гуманітарної підготовки можна 
ознайомившись з силабусами та презентаціями за посиланням: 
https://www.khadi.kharkov.ua/education/katalog-vibirkovikh-
disciplin/bakalavr/disciplini-gumanitarnoji-ta-socialno-ekonomichnoji-pidgotovki/

5. Зробити вибір дисципліни. Поставитися до вибору з усією 
відповідальністю. Перед остаточним вибором порадитись з батьками, 
одногрупниками, друзями. 

Звертаємо увагу, що при виборі дисциплін гуманітарної та соціально-
економічної підготовки можна вказувати пріоритетність тієї чи іншої 
дисципліни. Чим раніше ви зробите свій вибір, тим більше шансів вивчати 
дисципліну першого пріоритету.

https://dl.khadi.kharkov.ua/mod/questionnaire/view.php?id=140858
https://www.khadi.kharkov.ua/education/katalog-vibirkovikh-disciplin/bakalavr/disciplini-gumanitarnoji-ta-socialno-ekonomichnoji-pidgotovki/


10.12.2021 - 12.12.2021

Основні кроки:
6. Ознайомитись з рекомендованим ПЕРЕЛІКОМ дисциплін професійної 

та фундаментальної підготовки, що пропонуються до вибору за посиланням: 
https://dl.khadi.kharkov.ua/mod/questionnaire/view.php?id=123537

7. Дізнатись про ЗМІСТ дисциплін професійної та фундаментальної 
підготовки можна ознайомившись з силабусами та презентаціями за 
посиланням: 
https://www.khadi.kharkov.ua/education/katalog-vibirkovikh-
disciplin/bakalavr/193-geodezija-ta-zemleustrii/

8. Зробити вибір дисципліни. Поставитися до вибору з усією 
відповідальністю. Перед остаточним вибором порадитись з кураторами, 
батьками, одногрупниками, друзями. 

https://dl.khadi.kharkov.ua/mod/questionnaire/view.php?id=123537
https://www.khadi.kharkov.ua/education/katalog-vibirkovikh-disciplin/bakalavr/193-geodezija-ta-zemleustrii/


13.12.2021 - 17.12.2021

Основні кроки:
9. Підтвердити свій вибір дисциплін гуманітарної та соціально-

економічної підготовки прийнявши участь у анкетному опитуванні за 
посиланням: 
https://dl.khadi.kharkov.ua/mod/questionnaire/view.php?id=140858 

10. Підтвердити свій вибір дисциплін професійної та 
фундаментальної підготовки прийнявши участь у анкетному 
опитуванні за посиланням:
https://dl.khadi.kharkov.ua/mod/questionnaire/view.php?id=123537

https://dl.khadi.kharkov.ua/mod/questionnaire/view.php?id=140858
https://dl.khadi.kharkov.ua/mod/questionnaire/view.php?id=123537


Приклад реалізації вибору дисциплін професійної та фундаментальної підготовки. 
У анкетному опитуванні за посиланням:
https://dl.khadi.kharkov.ua/mod/questionnaire/view.php?id=123537
відкривається наступне вікно: 

Для початку опитування необхідно натиснути «Дайте відповіді на запитання»

https://dl.khadi.kharkov.ua/mod/questionnaire/view.php?id=123537


Після завершення вибору дисциплін необхідно натиснути «Подати анкету на розгляд»

У кожному з п'яти запитань необхідно обрати одну дисципліну 

Для здійснення 
вибору необхідно 
натиснути на коло 
з лівої сторони від 
назви дисципліни



Підтвердженням успішної реалізації вибору дисциплін є наступне повідомлення

У випадку виникнення запитань стосовно вільного вибору дисциплін на 2022-2023
навчальний рік звертайтесь до куратора групи або відповідального за дисципліни
вільного вибору: Дорожко Євгена Вікторовича, тел., viber, telegram 068-06-99-722,
E-mail: evgeniy.dorozhko@gmail.com


