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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про порядок формування індивідуального навчального 

плану студента та реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін 

здобувачами фахової передвищої освіти (далі – здобувачами) (далі – Положення) 

у Фаховому коледжі ракетно-космічного машинобудування Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара (далі – Коледж) містить основні 

засади для здійснення здобувачами права вибору навчальних дисциплін 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту» та 

цього Положення. 

1.2. Згідно пункту 3 статті 49 Закону України «Про фахову передвищу 

освіту» для кожного здобувача фахової передвищої освіти на основі навчального 

плану розробляється та затверджується індивідуальний навчальний план (далі – 

ІНП), який формується за результатами особистого вибору здобувачем 

дисциплін у межах, встановлених Законом, з урахуванням вимог освітньо-

професійної програми щодо вивчення обов’язкових компонент. ІНП є 

обов’язковим для виконання здобувачем фахової передвищої освіти. 

1.3. ІНП здобувача освіти є робочим документом, що містить інформацію 

про перелік і послідовність вивчення навчальних дисциплін, обсяги навчального 

навантаження студентів із усіх видів навчальної діяльності та відповідні форми 

контролю.  

1.4. ІНП здобувача освіти формується за відповідною спеціальністю 

(освітньо-професійною програмою – далі ОПП) освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра і складається на кожний наступний навчальний 

рік наприкінці поточного року (за винятком першого курсу). Формування ІНП 

здійснюється на підставі навчального (робочого навчального) плану 

спеціальності (ОПП).  

1.5. Реалізація ІНП здійснюється протягом часу, який не перевищує 

граничного терміну навчання. Нормативний термін навчання визначається 

стандартом фахової передвищої освіти (за наявності), освітньо-професійною 

програмою та навчальним планом підготовки фахового молодшого бакалавра, 

затвердженими керівником закладу освіти. 

1.6. Виконання ІНП здійснюється згідно із розкладом занять, 

екзаменаційних сесій або за індивідуальним графіком, що встановлюється 

здобувачу освіти завідувачем відділення. За виконання ІНП персональну 

відповідальність несе здобувач освіти. 

1.7. ІНП складається методистом відділення, затверджується завідувачем 

відділення. За організаційну та інформативну частину формування ІНП 

відповідає керівник групи. 

  



2 СТРУКТУРА ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ  

2.1. ІНП здобувача фахової передвищої освіти Коледжу включає: 

– загальні відомості про студента (прізвище, ім’я, по батькові, галузь 

знань, спеціальність, освітньо-професійна програма, освітньо-професійний 

ступінь, форма навчання, курс навчання та шифр групи); 

– план навчання на певному курсі у розрізі циклів (предметів освітньої 

програми профільної середньої освіти, нормативних та вибіркових навчальних 

дисциплін, у тому числі практичну підготовку) та семестрів (осіннього та 

весняного); 

– підписи здобувача фахової передвищої освіти, керівника групи та 

методиста відділення. 

2.2. Для кожної навчальної компоненти зазначається кількість кредитів 

ЄКТС, загальний обсяг годин, кількість годин аудиторної (лекцій, практичних, 

семінарських, лабораторних), самостійної роботи студента та форма 

підсумкового контролю. 

Форма ІНП наведена в Додатку А. 

3 ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ПЛАНІВ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ВІЛЬНИЙ ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН ЗДОБУВАЧАМИ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

3.1. Навчальне навантаження здобувача фахової передвищої освіти з усіх 

видів навчальної роботи визначається навчальним та робочим навчальним 

планами. Враховується час на аудиторні заняття, самостійну роботу та час 

проходження навчальних і виробничих практик. 

3.2. ІНП включає предмети освітньої програми профільної середньої 

освіти (для здобувачів на основі базової загальної середньої освіти), нормативні 

та вибіркові навчальні дисципліни (освітні компоненти). Сукупність 

нормативних дисциплін визначає нормативну (обов’язкову) складову плану, 

вибіркова (варіативна) частина забезпечує виконання поглибленої підготовки за 

спеціальністю, що визначає характер майбутньої діяльності або підготовку за 

певною ОПП. 

3.3. Згідно пункту 17 статті 54 Закону України «Про фахову передвищу 

освіту» особа, яка навчається в закладі фахової передвищої освіти, має право на 

участь у формуванні індивідуального навчального плану, вибір навчальних 

дисциплін у межах, передбачених відповідною ОПП та навчальним планом, в 

обсязі, що становить не менше 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, 

передбачених для ОПП фахової передвищої освіти. При цьому здобувачі 

фахової передвищої освіти мають право обирати навчальні дисципліни, що 

пропонуються для здобувачів вищої освіти, за погодженням з керівником 

закладу фахової передвищої освіти.  



3.4. У навчальному плані передбачена вибіркова (варіативна) складова за 

вибором здобувача фахової передвищої освіти, яка поділена на блоки, у 

кожному з яких із запропонованого переліку треба обрати одну навчальну 

дисципліну. Вибіркові компоненти в сукупності з нормативними 

(обов’язковими) формують індивідуальний навчальний план здобувача фахової 

передвищої освіти. 

3.5. Формування вибіркової складової ІНП (за вибором здобувача фахової) 

відбувається у відповідності до цього Положення і здійснюється для 1 курсу 

(першого року навчання) – на весняний семестр та наступний навчальний рік, 

для інших – на наступний навчальний рік. 

3.6. Формування вибіркової складової ІНП для студентів першого року 

навчання: 

Методист відділення на початок навчального року готує перелік 

навчальних дисциплін за вибором. Циклові комісії, за якими закріплені 

вибіркові дисципліни, формують анотації, які включають інформацію щодо 

змісту, методів та очікуваних результатів навчання, та надають методистам 

відділень. Дана інформацію розміщується на дошці оголошень та офіційному 

сайті Коледжу. 

До 01 жовтня керівник групи доводить до відома студентів перелік 

дисциплін вільного вибору на подальший період навчання, порядок їх вивчення 

та анотації, при необхідності організовуються зустрічі з викладачами, які 

пропонують ці курси, забезпечується консультування з усіх питань щодо вибору 

тієї чи іншої дисципліни. 

До 15 листопада здобувачі освіти подають на відділення заяви за зразком, 

що визначені цим Положенням (Додаток Б), в яких із запропонованого переліку 

освітніх компонент вільного вибору здобувачі освіти обирають дисципліни для 

включення їх до ІНП весняного семестру поточного навчального року та на 

наступний рік. 

Методист відділення на підставі аналізу заяв здобувачів освіти узагальнює 

інформацію та надає її до навчальної частини Коледжу. Навчальна частина 

формує навчальні групи (можливо це будуть здобувачі із різних навчальних груп 

і навіть різних спеціальностей) для вивчення вибіркових дисциплін та готує 

відповідні проєкти наказів.  

Методист відділення на основі заяв студентів та наказів формує ІНП 

кожного студента відділення та роздруковує їх.  

Дана процедура має бути завершена до кінця осіннього семестру. 

3.7. Формування вибіркової складової ІНП для студентів, які продовжують 

навчання: 

Методист відділення на початок навчального року готує перелік 

навчальних дисциплін за вибором. Циклові комісії, за якими закріплені 



вибіркові дисципліни, формують анотації до змісту та надають методистам 

відділень. Дана інформацію розміщується на дошці оголошень та офіційному 

сайті Коледжу до 01 грудня. 

До 01 лютого керівник групи доводить до відома студентів перелік 

дисциплін вільного вибору на наступний навчальний рік, порядок їх вивчення та 

анотації, при необхідності організовуються зустрічі з викладачами, які 

пропонують ці курси, забезпечується консультування з усіх питань щодо вибору 

тієї чи іншої дисципліни. 

До 01 березня здобувачі освіти подають на відділення заяви (Додаток Б), в 

яких із запропонованого переліку освітніх компонент вільного вибору здобувачі 

освіти обирають дисципліни для включення їх до ІНП на наступний рік. 

Узагальнену інформацію про вибір студентами навчальних дисциплін 

методист відділення надає до навчальної частини для формування матеріалів 

про попередній розподіл педагогічного (навчального) навантаження на 

наступний навчальний рік. 

Процедура формування переліку вибіркових дисциплін на наступний 

навчальний рік повинна закінчитися до 30 березня. 

3.8. Можлива подача студентами коледжу електронних заяв щодо вибору 

навчальних дисциплін та внесення їх в індивідуальний навчальний план. 

3.9. При формуванні навчальних груп враховується нормативна 

чисельність здобувачів в групі, яка становить 20-34 осіб. Для окремих 

навчальних дисциплін дозволяється формування навчальних груп з мінімальною 

кількістю здобувачів – 15 осіб. 

За результатами опрацювання визначаються три категорії дисциплін: 

– обраною вважається дисципліна, якщо кількість здобувачів, що обрали 

цю дисципліну, є більшою за відповідні встановлені мінімуми; 

– умовно обраною вважається дисципліна, якщо кількість здобувачів, що 

обрали дисципліну, є не меншою за 80% від встановлених мінімумів; 

– не обраною вважається дисципліна, якщо кількість здобувачів, що 

обрали дисципліну, є меншою за 80% від встановлених мінімумів.  

У випадку якщо кількість здобувачів, які зробили однаковий вибір, є 

меншою встановлених мінімумів, студентам може бути запропоновано зробити 

новий вибір: на дисципліни, запис на які відбувся або ті дисципліни, де групи 

недоукомплектовані. 

Якщо кількість здобувачів, які обрали певну дисципліну, перевищує 

встановлений максимальний обсяг, перевага надається особам, які мають 

вищий рейтинговий бал за період свого навчання в Коледжі. 

3.10. Зміни до вибіркової частини свого індивідуального навчального 

плану здобувач освіти може внести не пізніше, ніж за два місяці до початку 

навчального року за обґрунтованою заявою на ім’я завідувача відділення. 



Вказані зміни методист відділення вносить до ІНП, а завідувач відділення готує 

відповідний наказ. 

3.11. По закінченню навчального року за умови виконання ІНП наказом 

директора студента переводять на наступний курс. 

3.12. Для студента, який поновлюється після переривання навчання або 

переводиться на іншу спеціальність (ОПП) в межах коледжу складають 

індивідуальний навчальний план, який має два розділи (додаток В). До першого 

розділу вносяться дисципліни навчального плану семестру, на який 

поновлюється студент. До другого – дисципліни, не передбачені навчальним 

планом цього семестру, але змістом яких студент повинен обов’язково оволодіти 

згідно з освітньо-професійною програмою та стандартом відповідної 

спеціальності. Якщо нормативна кількість кредитів ЄКТС (30 – на семестр, 60 – 

на рік) не збігається з фактично перезарахованими, до другого розділу 

індивідуального навчального плану включають дисципліни за вибором, які 

студент повинен опанувати за індивідуальним графіком у визначений термін. 

3.13. Здобувач фахової передвищої освіти, який був переведений з іншого 

закладу освіти або мав навчальні досягнення до моменту навчання у Коледжі, 

має право звернутися до завідувача відділення щодо перезарахування вивченої 

ним раніше навчальної дисципліни. Для цього, під час складання ІНП на 

наступний навчальний рік, але не пізніше першого тижня теоретичного навчання 

відповідного семестру студент, який претендує на перезарахування оцінки, пише 

на ім’я завідувача відділення заяву, в якій зазначає назву навчальної дисципліни 

та раніше отриману оцінку. Завідувач відділення разом з головою циклової 

комісії, за якою закріплена дисципліна, приймають рішення про 

перезарахування оцінки або відмову, про що вказують на заяві.  

3.14. Переліки вибіркових дисциплін повинні відповідати принципам 

об'єктивності та альтернативності і забезпечувати політику 

студентоцентрованого навчання. Неприпустимим є нав’язування певних 

вибіркових дисциплін в інтересах окремих циклових комісій чи певних 

стейкхолдерів (зацікавлених сторін). 

3.15. Оперативність та дотримання термінів вибору студентами дисциплін 

створюють умови для планування педагогічного (навчального) навантаження на 

наступний навчальний рік, а також забезпечують своєчасну підготовку програм 

навчальних дисциплін, навчально-методичних та організаційних матеріалів, 

необхідних для вивчення вибіркових дисциплін. 

4 ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

4.1. Оформлення ІНП здійснюється методистом відділення відповідно до 

навчальних (робочих навчальних) планів. Методист відділення забезпечує: 



– формування та погодження індивідуального навчального плану 

здобувача освіти; 

– оформлення нових ІНП (у разі необхідності) та подання на затвердження 

завідувачу відділення; 

– узагальнення інформації про обрані дисципліни за спеціальностями 

(ОПП), формами навчання, семестрами та курсами; 

– визначення чисельності студентів за дисциплінами; 

– надання зведеної інформації про обрані дисципліни, чисельність 

здобувачів за дисциплінами до навчальної частини. 

4.2. На керівника групи покладається виконання таких завдань: 

– ознайомлення студентів із нормативними матеріалами, які 

регламентують організацію освітнього процесу у питанні формування 

індивідуального навчального плану; 

– надання кваліфікованих консультацій здобувачу освіти щодо формування   

ІНП, його реалізації впродовж усього періоду навчання; 

– контроль за реалізацією ІНП на підставі відомостей про зараховані 

здобувачу освіти залікові кредити з подальшим поданням пропозицій щодо 

продовження його навчання або щодо його відрахування. 

4.3. ІНП роздруковуються у двох примірниках: один надається студенту, 

другий – на відділення. 

4.4. Роздрукований ІНП підписується студентом, керівником групи, 

методистом відділення та затверджується завідувачем відділення. 

4.5. Контроль за виконанням індивідуального навчального плану 

здобувача фахової передвищої освіти здійснює керівник групи на підставі 

поточних, підсумкових та семестрових оцінювань студентів. 

4.6. Контроль за реалізацією індивідуального навчального плану на певних 

етапах виконання ОПП (семестр, навчальний рік) здійснює завідувач відділення. 

5 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Положення затверджується та вводиться в дію наказом директора після 

ухвалення на засіданні педагогічної ради коледжу і набуває чинності з моменту 

його затвердження. 

5.2. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до затвердженого 

Положення мають право вносити керівники всіх структурних підрозділів, 

педагогічні працівники, а також особи, що навчаються в Коледжі.  

5.3. Пропозиції оформляються у вигляді службової записки на ім’я 

заступника директора з навчальної роботи, з обґрунтуванням доцільності й 

необхідності внесення змін та доповнень до Положення.  



5.4. Отримані пропозиції аналізуються, структуруються за тематикою, 

обговорюються на засіданні методичної ради коледжу, після чого виносяться на 

розгляд педагогічної ради коледжу.  

5.5. Після позитивного ухвалення педагогічною радою, зміни/доповнення 

до Положення затверджуються наказом директора коледжу та набувають 

чинності. 

5.6. У разі виникнення необхідності внесення змін і доповнень до 

Положення, пов’язаних із змінами у чинному законодавстві, вони можуть бути 

внесені на черговому засіданні педагогічної ради коледжу та затверджені 

наказом директора. 

 



ДОДАТОК А 

ФОРМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ  
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ  

ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

 Завідувач відділення 
  

   

 ________________ 20___ року 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЗДОБУВАЧА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

Прізвище, ім’я, по батькові студента  

Галузь знань  

Спеціальність  

Освітньо-професійна програма  

Освітньо-професійний ступінь Фаховий молодший бакалавр 

Форма навчання Денна 

КУРС НАВЧАННЯ   ШИФР ГРУПИ  

 

№ 

з\п 
Назва навчальної дисципліни 

Навчальне навантаження 
Форма 

підсум-

кового 

контро-

лю 

Кредити 

ЄКТС 

Кількість годин 

Загальна 

Аудиторні 
Самос-

тійна 

робота 
лекції 

прак-
тичні,  

семінар-
ські 

лабора-
торні 

 

ПРЕДМЕТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Осінній семестр 

1         

2         

Весняний семестр 

1         

2         



№ 

з\п 
Назва навчальної дисципліни 

Навчальне навантаження 
Форма 

підсум-

кового 

контро-

лю 

Кредити 

ЄКТС 

Кількість годин 

Загальна 

Аудиторні 
Самос-

тійна 

робота 
лекції 

прак-
тичні,  

семінар-
ські 

лабора-
торні 

 

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

Осінній семестр 
1         

2         
Весняний семестр 

1         

2         

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

За вибором закладу фахової передвищої освіти 

Осінній семестр 

1         
2         

Весняний семестр 

1         
2         

За вибором здобувача фахової передвищої освіти 

Осінній семестр 

1         

2         

Весняний семестр 

1         

2         

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

Осінній семестр 

1         

Весняний семестр 

1         

АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 
         

Здобувач фахової передвищої освіти    Методист відділення   
 підпис ініціал та прізвище   підпис ініціал та прізвище 

    Керівник групи   
     підпис ініціал та прізвище 

 



ДОДАТОК Б 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ СТУДЕНТА 

 

 Завідувачу відділення 

  
 Прізвище та ініціали 

 студента (тки) групи  
  шифр групи 

  
 Прізвище та ініціали 

 

 
 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу Вас включити до мого індивідуального навчального плану на 

20___/20___ навчальний рік   наступні вибіркові навчальні дисципліни: 

Перелік вибіркових навчальних дисциплін 

Назва навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Відмітка 

Осінній семестр 

БЛОК 1 

   

   

БЛОК 2 

   

   

Весняний семестр 

БЛОК 3 

   

   

БЛОК 4 

   

   
(з переліку необхідно обов’язково вибрати по одній навчальній дисципліні в кожному блоці) 

 

Студент   
 підпис іІніціал та прізвище 



ДОДАТОК В 

ФОРМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ  

(для здобувачів, які поновлюються на навчання, переводяться на іншу спеціальність чи з інших закладів освіти тощо) 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ  

ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

 Завідувач відділення 
  

   

 ________________ 20___ року 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЗДОБУВАЧА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

Прізвище, ім’я, по батькові студента  
Галузь знань  
Спеціальність  
Освітньо-професійна програма  
Освітньо-професійний ступінь Фаховий молодший бакалавр 
Форма навчання Денна 

КУРС НАВЧАННЯ   ШИФР ГРУПИ  
 

№ 

з\п 
Назва навчальної дисципліни 

Навчальне навантаження 
Форма 

підсум-

кового 

контро-

лю 

Кредити 

ЄКТС 

Кількість годин 

Загальна 

Аудиторні 
Самос-

тійна 

робота 
лекції 

прак-
тичні,  

семінар-
ські 

лабора-
торні 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (ПРЕДМЕТИ), ПЕРЕДБАЧЕНІ НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ 

ПРЕДМЕТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Осінній семестр 

1         



№ 

з\п 
Назва навчальної дисципліни 

Навчальне навантаження 
Форма 

підсум-

кового 

контро-

лю 

Кредити 

ЄКТС 

Кількість годин 

Загальна 

Аудиторні 
Самос-

тійна 

робота 
лекції 

прак-
тичні,  

семінар-
ські 

лабора-
торні 

 

2         

Весняний семестр 

1         

2         

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

Осінній семестр 

1         

2         

Весняний семестр 

1         

2         

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

За вибором закладу фахової передвищої освіти 

Осінній семестр 

1         

2         

Весняний семестр 

1         

2         

За вибором здобувача фахової передвищої освіти 

Осінній семестр 

1         

2         

Весняний семестр 

1         

2         

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

Осінній семестр 

1         



№ 

з\п 
Назва навчальної дисципліни 

Навчальне навантаження 
Форма 

підсум-

кового 

контро-

лю 

Кредити 

ЄКТС 

Кількість годин 

Загальна 

Аудиторні 
Самос-

тійна 

робота 
лекції 

прак-
тичні,  

семінар-
ські 

лабора-
торні 

 

Весняний семестр 

1         

АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

         

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (ПРЕДМЕТИ), НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ 

Осінній семестр 

         

Весняний семестр 

         

Здобувач фахової передвищої освіти    Методист відділення 

  

 підпис ініціал та прізвище   підпис ініціал та прізвище 

    Керівник групи    
     підпис ініціал та прізвище 

 


