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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії 

навчання студентів у ДВНЗ «ПДТУ» (далі – Положення) розроблено 

відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та рекомендацій 

Міністерства освіти та науки України. Це Положення визначає порядок 

включення дисциплін по вибору студентів в індивідуальний навчальний план 

(далі – ІНП) і порядок організації навчального процесу у Державному 

вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний 

університет» (далі – Університет) з підготовки за спеціальностями в частині, 

що стосується дисциплін за вибором, тобто порядок включення дисциплін за 

вибором в ІНП, а також порядок реалізації студентами права на участь у 

формуванні своєї програми (індивідуальної траєкторії) навчання. 

Норми цього Положення поширюються на студентів Університету усіх 

рівнів вищої освіти, на всі навчальні структурні підрозділи Університету 

(навчально-наукові інститути, факультети, кафедри). 

1.2 Дисципліни за вибором студентів (далі – дисципліни за вибором) є 

одним з компонентів варіативної частини освітньої програми (далі – ОП). 

Викладання дисциплін за вибором – один із засобів індивідуалізації 

навчання, розвитку ініціативи і самостійності студентів що навчаються. У 

число дисциплін за вибором включаються курси, які поглиблюють і 

розширюють основу ОП – її базову частину і вузівський компонент 

варіативної частини. Дисципліни за вибором покликані розвивати 

компетенції, що формуються в процесі викладання дисциплін інших 

компонентів ОП, поглиблювати знання, вміння і навички. Пропозиції про 

включення дисциплін за вибором в ОП вносяться випусковими кафедрами, 

розглядаються вченими радами факультетів і затверджуються ректором або 

проректором з навчальної роботи. Перелік дисциплін за вибором не може 

бути безальтернативним. Кожна окрема дисципліна цього переліку повинна 

бути доступна для вибору того, хто навчається.  

1.3 Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти 

включають до індивідуального навчального плану, їх вибір студент здійснює 

з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої фахової 

діяльності. Процедура забезпечення студентом вибору навчальних дисциплін 

у межах відповідної освітньої програми та робочого навчального плану в 

обсязі, що становить не менш як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, 

передбачених для цього рівня вищої освіти, здійснюється: 

- під час вибору здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін за 

блоками, який реалізується шляхом подання заяви декану факультету; 

- за вільним вибором окремих дисциплін, із переліку вибіркових 

дисциплін у тому числі з інших спеціальностей. 

1.4 Вибрані студентами дисципліни за вибором включаються в його 

ІНП і є після цього для нього обов’язковими, тобто підлягають освоєнню в 

загальному порядку, встановленому в Університеті. 
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1.5 Кількість дисциплін за вибором студентів за певної спеціальністю 

підготовки на семестр і навчальний рік визначається нормативною кількістю 

залікових одиниць та іншими рекомендаціями щодо розробки навчальних 

планів. 

1.6 Студенти Університету, повинні бути ознайомлені з змістом цього 

Положення. Це Положення повинно знаходитися в постійному відкритому 

доступі для здобувачів вищої освіти. 

 

2. ВКЛЮЧЕННЯ В ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН ЗА 

ВИБОРОМ 

 

2.1 Переліки дисциплін за вибором формуються при розробці 

навчального плану окремо по циклам ОП для кожного семестру навчання. 

2.2 Дисципліни з переліку повинні узгоджуватися з профільними 

кафедрами. Кожна дисципліна за вибором повинна бути забезпечена 

навчально-методичною документацією. 

2.3 Реалізація програми окремої дисципліни за вибором відбувається 

як правило в рамках одного навчального року або семестру відповідно до 

навчального плану. Сумарну кількість кредитів по вибірковій дисципліні 

рекомендується планувати в обсязі, кратному трьом. 

2.4 Випускова кафедра відповідно до свого робочого навчального 

плану інформує деканат про перелік вибіркових дисциплін (додаток А). 

Деканом формується перелік вибіркових дисциплін передбачених на всіх 

випускаючих кафедрах факультету та оприлюднюється на сайті факультету. 

2.5 Вивчення вибіркових дисциплін для здобувачів першого рівня 

вищої освіти (освітній ступінь «бакалавр») розпочинається з ІІІ семестру, а 

для здобувачів другого рівня вищої освіти (освітній ступінь «магістр») – з                

І семестру. 

2.6 Перелік вибіркових дисциплін здобувачів щорічно оновлюється і 

доводиться до відома студентів до 01 січня навчального року, що передує 

початку нового навчального року. 

 

3. ПРОЦЕДУРА ЗДІЙСНЕННЯ ВИБОРУ БЛОКІВ ДИСЦИПЛІН 

 

3.1 Вибір блоку дисциплін проводиться за особистою заявою 

студентів:  

- здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в другому 

семестрі першого курсу за два тижні до початку розрахунку навчального 

навантаження навчальним відділом Університету,  

- здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти до початку 

першого семестру. 

3.2 Перелік блоків навчальних дисциплін (перелік компонент в ОПП) 

та інформація про зміст дисциплін (робочі програми дисциплін – силлабус) 

розміщується в електронному вигляді на сайті ДВНЗ «ПДТУ». 
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3.3 Деканати узагальнюють інформацію про вибір студентами блоків 

дисциплін за спеціальностями з урахуванням забезпечення нормативної 

чисельності в академічних групах і надають дані до навчального відділу для 

розрахунку обсягів навчального навантаження кафедр на наступні навчальні 

роки.  

3.4 Створивши групу по кожному блоку вибіркових дисциплін 

перелік цих дисциплін стає базовим в індивідуальному плані студента 

(базовий індивідуальний план). 

 

4. ПРОЦЕДУРА ЗДІЙСНЕННЯ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ОКРЕМИХ 

ДИСЦИПЛІН 

 

4.1 Вільний вибір окремих дисциплін на наступний навчальний рік 

проводиться за особистою заявою студента в другому семестрі поточного 

року. 

4.2 Перелік окремих навчальних дисциплін розміщується для студентів 

на сайті факультету, інформація про зміст дисциплін (робочі програми 

дисциплін – силлабус) розміщується в електронному вигляді на сайті     

ДВНЗ «ПДТУ». 

4.3 Студенти, ознайомившись зі змістом довідкових інформаційних 

матеріалів до початку весняного семестру подають до деканатів заяви на 

вивчення вибіркових навчальних дисциплін у наступному навчальному році 

(додаток Б). У разі вибору дисциплін кафедр іншого факультету заяви 

студентів передаються в деканат відповідного факультету. 

4.4 На підставі заяв студентів деканатом розглядається можливість 

створення груп для вивчення вибіркових дисциплін з урахуванням 

дотримання нормативної чисельності студентів в групі і формується 

службова записка по створенню груп від деканату (додаток В). 

4.5 Після остаточного формування додаткових груп з вивчення 

вибіркових дисциплін коригуються індивідуальні навчальні плани студентів. 

З даного моменту вибіркова дисципліна стає для студента обов’язковою для 

вивчання. 

Студент, який не скористався своїм правом вибору (не подавав заяву 

або не була сформована група), буде навчатися по базовому навчальному 

плану. 

4.6 Скористатись правом вільного вибору дисципліни може тільки 

студент, який не має заборгованостей і своєчасно виконує індивідуальний 

навчальний план. 

4.7 Будь-які подальші зміни вибору дисципліни з ініціативи здобувача 

вищої освіти допускаються у виняткових випадках при наявності поважних 

причин шляхом подання заяви на ім’я декана факультету до 15 вересня 

поточного навчального року, якщо здобувач не розпочав вивчення цієї 

вибіркової дисципліни. 

4.8 Наявність сформованої додаткової студентської групи є підставою 

для розрахунку науково-педагогічного навантаження на наступний рік.
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5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

5.1 Положення «Про формування індивідуальної освітньої траєкторії 

навчання студентів» затверджується вченою радою та вводиться в дію 

наказом ректора ДВНЗ «ПДТУ». 

5.2 Внесення змін та доповнень до Положення здійснюється за 

процедурою, викладеною в пункті 5.1 цього Положення. 

5.3 Внесення змін та доповнень до цього Положення оформлюється 

викладенням його у новій редакції. 
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Додаток А 

Перелік дисциплін вільного вибору студента 

 

 

Факультет ____________________________ 

Кафедра _____________________________ 

 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН 

вільного вибору студента на 20__ -20__  навчальний рік 

 

№ 

з/п 
Назва дисципліни 

Факультет, 

спеціальність 

(бакалавр, 

магістр) 

Семестр 

вивчення 

Форма 

контролю 
Примітка 

      

      

 

 

Завідувач випускової кафедри __________ _________________________ 
       (підпис)                   (прізвище, ім’я, по батькові) 

Протокол засідання 

кафедри від __________________№ ____ 
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Додаток Б 

Зразок заяви студента про внесення до індивідуального навчального 

плану дисциплін вільного вибору 

 

Декану факультету _________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Студента групи ____________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу надати мені можливість вивчати на _____ курсі такі дисципліни 

за вільним вибором: 

1. __________________________________________________________  
(назва дисципліни, семестр, у якому планується вивчення) 

2. __________________________________________________________  
(назва дисципліни, семестр, у якому планується вивчення) 

3. __________________________________________________________  
(назва дисципліни, семестр, у якому планується вивчення) 

4. __________________________________________________________  
(назва дисципліни, семестр, у якому планується вивчення) 

5. __________________________________________________________  
(назва дисципліни, семестр, у якому планується вивчення) 

6. __________________________________________________________  
(назва дисципліни, семестр, у якому планується вивчення) 

 

 

Дата __________        Підпис студента _____ 
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Додаток В 

Зразок службової записки про внесення до індивідуального навчального 

плану дисциплін вільного вибору 

 

Першому проректору  

 ___________________________  

Декан факультету ____________  
(повна назва) 

 ___________________________  

 ___________________________  
(вчене звання, прізвище, ініціали) 

 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 
 

Прошу затвердити наступний перелік обраних студентами 

_______________ факультету навчальних дисциплін вільного вибору 

студента на 20 __ -20 ___ н.р., кількість і чисельність груп для їх вивчення: 
 

№ 

з/п 
Назва дисципліни Група 

Кількість 

студентів 
Семестр Кафедри Примітка 

Напрям підготовки/спеціальність _____________________________________ 
                                                                                                                     (шифр, назва) 
       
       
Напрям підготовки/спеціальність _____________________________________ 
                                                                                                                     (шифр, назва) 
       
       
Напрям підготовки/спеціальність _____________________________________ 
                                                                                                                     (шифр, назва) 
       
       
Напрям підготовки/спеціальність _____________________________________ 
                                                                                                                     (шифр, назва) 
       
       
 

 

Декан факультету ____________  __________________________ 
                                                       (підпис)                         (прізвище, ім’я, по батькові ) 

 

Дата 
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АРКУШ УХВАЛЕННЯ 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ 

ТРАЄКТОРІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ДВНЗ «ПДТУ» 
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