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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Положення про порядок формування індивідуальної освітньої траєкторії 

здобувача вищої освіти в Київському інституті Національної гвардії України (далі 

- Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту» № 2145-

VIII від 05.09.2017 року (у редакції закону України від 21.11.2021 року № 1838-

IX), закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 року (у редакції 

закону України від 01.01.2022 року № 1089-IX), ґрунтується на засадах постанови 

Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» із змінами, внесеними згідно 

з Постановою Кабінету Міністрів України № 347 від 10.05.2018, підзаконних 

нормативних актів та рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо 

розроблення освітніх програм, вимог Національного агентства забезпечення 

якості вищої освіти щодо порядку акредитації освітніх програм. 

Індивідуальна освітня траєкторія - це персональний шлях реалізації 

особистісного потенціалу здобувача вищої освіти, що формується з урахуванням 

його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується 

на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб'єктів 

освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних 

дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. 

Індивідуальна освітня траєкторія здобувача вищої освіти відбивається в 

його індивідуальному навчальному плані. 

Індивідуальний навчальний план - це документ, що визначає 

послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освіти освітніх компонентів 

освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії та 

розробляється закладом освіти у взаємодії із здобувачем освіти за наявності 

необхідних для цього ресурсів. 

Індивідуальний навчальний план визначає обсяг аудиторної та самостійної 

навчальної роботи здобувача вищої освіти з урахуванням усіх її видів, форми 

контролю результатів навчання і є обов'язковим для виконання здобувачем. 

Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти, який бере участь 

у програмі академічної мобільності, формується відповідно до встановленого 

порядку і враховує, у тому числі, положення угоди (договору), на підставі якої 

(якого) він бере участь у зазначеній програмі.  

За виконання індивідуального навчального плану персональну 

відповідальність несе здобувач вищої освіти, а невиконання плану у встановлені 

графіком навчального процесу терміни є підставою для відрахування здобувача з 

Інституту. 

2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ 

ТРАЄКТОРІЇ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Індивідуалізація навчального процесу є визначальним напрямком 

підготовки фахівців в Інституті.  

Для відображення індивідуальної траєкторії навчання здобувача вищої 

освіти складається індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти (далі 



3 

 

 

– ІНПЗ). Реалізація принципів індивідуалізації навчання здійснюється шляхом 

вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін з наступним внесенням 

їх до ІНПЗ, що дозволяє сформувати індивідуальну траєкторію навчання з 

урахуванням власних уподобань стосовно майбутньої професійної діяльності. 

Навчальні дисципліни можуть вважатися вибірковими лише, якщо вони є такими 

з точки зору здобувача вищої освіти.  

Навчальні дисципліни вільного вибору здобувача вищої освіти 

забезпечують виконання вимог вибіркової частини освітньої програми, сприяють 

здійсненню поглибленої підготовки за спеціальністю, визначають характер 

майбутньої діяльності здобувача вищої освіти, підготовку його за певною 

спеціалізацією та сприяють академічній мобільності здобувача вищої освіти.  

Індивідуальна траєкторія навчання здобувача вищої освіти (далі - ІТНЗ) 

визначається дисциплінами самостійного вибору та самостійним вивченням будь-

якої навчальної дисципліни (факультатив). Навчальні дисципліни самостійного 

вибору здобувача вищої освіти повинні складати не менше 25 % від загального 

обсягу освітньої програми і формуватися з блоків (30 кредитів) та каталогу 

дисциплін (30 кредитів). 

Для опанування навчальними дисциплінами самостійного вибору здобувачі 

вищої освіти різних факультетів можуть бути об’єднані в один потік.  

Реалізація права здобувачів вищої освіти на вільний вибір навчальних 

дисциплін.  

Вибіркові навчальні дисципліни забезпечують виконання вимог варіативної 

частини освітньої програми. Здобувач вищої освіти вибирає їх із навчального 

плану з урахуванням власних потреб та інтересів щодо майбутньої фахової 

діяльності. Здобувач вищої освіти може вибрати для вивчення додаткові 

навчальні дисципліни (понад встановлених 60 кредитів на рік) за умови 

відсутності у нього академічної заборгованості.  

За бажанням здобувача вищої освіти до ІНПЗ можуть бути включені 

навчальні дисципліни (модулі), які додатково вивчені ним в Інституті або в 

іншому закладі вищої освіти. Якщо навчальна дисципліна була вивчена в іншому 

ЗВО, то її включення до ІНПЗ здійснюється на підставі офіційного документа, 

виданого установою, що має право на надання освітніх послуг у сфері вищої 

освіти, і який підтверджує опанування здобувачем вищої освіти даною 

навчальною дисципліною (модулем), кількість кредитів ЄКТС та результати 

навчання.  

За власним бажанням кожний здобувач вищої освіти Інституту має право 

ознайомитись з робочими програмами навчальних дисциплін будь-якої 

навчальної дисципліни, включеної до навчального плану визначеної 

спеціальності, а також з навчальними планами інших спеціальностей. Зі змістом 

будь-якої навчальної дисципліни, яка викладається в Інституті здобувачі вищої 

освіти можуть ознайомитися за допомогою силабусів, які розміщуються на 

офіційному веб-сайті Інституту а також в локальній комп’ютерній мережі.  

Порядок формування переліку навчальних дисциплін вільного вибору.  

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти 

формується під час розробки освітньо-професійної програми та навчального 
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плану підготовки фахівців за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти.  

Пропозиції щодо переліку навчальних дисциплін вільного вибору, до 

робочої (проєктної) групи з розробки ОПП та навчального плану надає випускова 

кафедра за спеціальністю, з обґрунтуванням доцільності включення цих 

дисциплін до ОПП та навчального плану (визначається перелік компетентностей, 

які формує та чи інша з запропонованих навчальних дисциплін, доцільність та 

актуальність їх вивчення, спроможність кафедр забезпечити викладання 

запропонованих навчальних дисциплін тощо).  

Перелік запропонованих навчальних дисциплін вільного вибору 

розглядається під час розгляду проєкту ОПП та навчального плану на науково-

методичній раді Інституту.  

З метою ознайомлення здобувачів вищої освіти зі змістом навчальних 

дисциплін вільного вибору, кафедрами розробляються силабуси цих навчальних 

дисциплін, які розміщуються на офіційному веб-сайті Інституту та в локальній 

комп’ютерній мережі Інституту.  

Дисципліни вільного вибору обираються здобувачами вищої освіти 

щорічно, до початку нового навчального року.  

Порядок обрання здобувачами вищої освіти: 

освітньої програми: 

До початку проведення первинної військової підготовки здобувачі вищої 

освіти обирають блок навчальних дисциплін, який вони будуть вивчати з першого 

семестру навчання (30 кредитів) у єдиний вибірковий день. 

До початку зборів, здобувачі вищої освіти повинні зробити свій вибір, який 

оформлюється у вигляді заяви-побажання. До кінця липня, керівництво зборів 

надає ці заяви начальникам факультетів (за спеціальностями). Начальники 

факультетів, за результатами наданих заяв, формують навчальні групи для 

вивчення дисциплін вільного вибору. За результатами обраних здобувачами 

вищої освіти блоків навчальних дисциплін, начальниками факультетів 

формується робочий навчальний план, який до початку нового навчального року 

затверджується першим заступником начальника Інституту з навчально-

методичної та наукової роботи.  

каталогу дисциплін вільного вибору: 

Здобувачі вищої освіти першого, другого та третього років навчання, 

попередньо ознайомившись із відповідними матеріалами, до кінця грудня місяця 

поточного навчального року, подають до навчальної частини факультету свої 

заяви-побажання щодо вивчення навчальних дисциплін, які викладенні в єдиному 

каталозі вибіркових дисциплін, у наступному навчальному році (30 кредитів).  

Протягом двох тижнів після подачі заявок, навчальні частини факультетів 

формують списки груп для вивчення вибіркових навчальних дисциплін і доводять 

цю інформацію до кафедр. Навчальні групи для вивчення вибіркових навчальних 

дисциплін формуються за умови наявності не менше 10 здобувачів вищої освіти. 

У випадку, коли вибіркову навчальну дисципліну вибрали більше 50% здобувачів 

вищої освіти, її автоматично розпочинають вивчати всі здобувачі вищої освіти, 

які не робили її вибір. 

У разі неможливості формування навчальної групи (відсутність необхідної 
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кількості здобувачів вищої освіти) – здобувачам пропонується, за допомогою 

кураторів, скорегувати свій вибір.  

За результатами обраних здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін 

вільного вибору та після остаточного формування навчальних груп, факультетами 

формуються робочі навчальні плани на наступний навчальний рік. Обрані 

навчальні дисципліни заносяться в ІНПЗ.  

За об’єктивних причин здобувач вищої освіти може внести зміни до 

заявленої ним варіативної складової ІНПЗ на наступний навчальний рік, подавши 

до навчальної частини факультету відповідну заяву на ім’я начальника 

факультету. Заяву можна подавати до початку нового навчального року за умови, 

що здобувач вищої освіти не почав вивчення цієї вибіркової навчальної 

дисципліни. Зміни, внесені до ІНПЗ, затверджуються начальником факультету та 

погоджуються з начальником навчального відділу.  

 

3. КОРЕГУВАННЯ ОБРАНИХ ЗДОБУВАЧАМИ ВИБІРКОВИХ 

ДИСЦИПЛІН 

Здобувач вищої освіти може безперешкодно змінювати свій вибір тих чи 

інших вибіркових дисциплін протягом встановленого для цього терміну. 

Якщо здобувач вищої освіти, який навчається за даною освітньою 

програмою, з тих чи інших поважних причин, підтверджених документально, не 

зміг взяти участь у процедурі обрання вибіркових дисциплін протягом 

встановленого для цього терміну, то йому за особистою письмовою заявою на 

ім’я начальника випускової кафедри може бути надана можливість здійснити 

процедуру обрання вибіркових дисциплін до моменту затвердження їх переліку 

розпорядженням начальника Інституту. 

Зміна здобувачем вищої освіти свого вибору тих чи інших вибіркових 

дисциплін після затвердження розпорядженням начальника Інституту обраного 

здобувачами їх переліку не допускається. 


