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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої 

освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти (далі – 

Положення) визначає порядок формування здобувачами вищої освіти 

індивідуальних освітніх траєкторій відповідно до вимог освітнього 

законодавства України, принципів ЄПВО, локальних нормативних актів, 

основних положень Стратегії розвитку БІНПО на 2020-2025 рр. 

1.2. Положення розроблено на основі законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти», «Про затвердження Положення про порядок 

реалізації права на академічну мобільність», Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти, локальних нормативних документів 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти (далі – Інститут).  

1.3. На виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» щодо 

вибору навчальних дисциплін студентами, організація освітнього процесу в 

Інституті ґрунтується на засадах студентоцентрованого підходу (student-

centered approach) і вільного творчого навчання (liberal arts education), що 

гарантує студентам побудову індивідуальної траєкторії навчання з 

урахуванням власного потенціалу, особистісного росту та своїх професійних 

інтересів.  

1.4. Індивідуальна освітня траєкторія – це персональний шлях реалізації 

особистісного потенціалу кожного студента в освіті. Під особистісним 

потенціалом студента розуміється сукупність його здібностей: пізнавальних, 

творчих, комунікативних, дослідницьких. Процес виявлення, реалізації і 

розвитку цих здібностей студентів відбувається в ході освітнього руху 

студентів по індивідуальних траєкторіях навчання. Будь-який студент 

інституту може знайти, створити або запропонувати свій варіант власного 

навчання.  

1.5. Дане Положення розроблено з метою конкретизації процедури 

формування переліку, вибору та подальшого вивчення студентами навчальних 

дисциплін із циклу вибіркових (курсів за вибором) для першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, сукупність 

яких створює вільне творче навчання.  

1.6. Для планування та організації навчального процесу на кожний 

навчальний рік складається робочий навчальний план, що формується на 

підставі навчального плану відповідної спеціальності та затвердженого 
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переліку вибіркових дисциплін різноманітних спеціалізацій в одній або 

кількох освітніх програмах.  

1.7. За кожною освітньою програмою формується мінімальний набір 

курсів (minor), що дозволяє здобувачеві вищої освіти з іншої спеціальності 

обравши його, як вибірковий блок індивідуального плану підготовки, 

одержати загальну уяву з іншої галузі знань або спеціальності.  

1.8. Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти 

(сертифіковані курси за вибором) – це дисципліни, які розробляються 

кафедрами інституту з метою задоволення освітніх і професійних потреб 

студентів, підвищення їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку 

праці, з урахуванням вимог працедавців, тенденцій розвитку та регіональної 

політики в галузі освіти.  

1.9. Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки 

надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями, 

що визначають характер майбутньої діяльності, сприяють академічній 

мобільності студента та його особистим інтересам.  

1.10. У Інституті навчання студентів здійснюється на основі формування 

вільної траєкторії навчання. Кожен студент на підставі навчальних планів 

відповідних освітніх програм за освітніми ступенями бакалавр і магістр 

формує на наступний навчальний рік індивідуальний навчальний план 

студента (ІНПС).  

Індивідуальний навчальний план студента у Інституті заснований на 

студентоцентрованому підході, що розглядає здобувача вищої освіти як 

суб’єкта з власними унікальними інтересами, потребами і досвідом, 

спроможного бути самостійним і відповідальним учасником освітнього 

процесу. Даний підхід передбачає взаємоповагу між студентом і викладачем, 

реальну вибірковість дисциплін, участь студентів у системі внутрішнього 

забезпечення якості освіти та процесах акредитації освітніх програм, наявність 

процедур реагування на студентські скарги та ін.  

1.11. Освітня програма з будь-якої спеціальності містить нормативну 

складову та варіативну, що формується випусковою кафедрою. Обсяг 

вибіркових навчальних дисциплін має становити не менше 25% від загального 

обсягу кредитів ЄКТС освітньої програми: для освітньої програми підготовки 

бакалавра – не менш як 60 кредитів ЄКТС, для освітньої програми підготовки 

магістра – не менш як 22,5 кредити ЄКТС (при загальному обсязі освітньої 

програми 90 кредитів) або 30 кредитів ЄКТС (при загальному обсязі освітньої 

програми 120 кредитів). 

1.12. Навчальні дисципліни для вибору студента – це дисципліни, які 

розробляються кафедрами Інституту для більш повного задоволення освітніх 
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і кваліфікаційних вимог особи для потреб суспільства, ефективнішого 

використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних 

особливостей тощо.  

Вибіркові навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки 

надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями та 

спеціалізаціями, що визначають характер майбутньої діяльності; сприяють 

академічній мобільності студента та його особистим інтересам, дозволяють 

здійснювати впровадження спеціалізацій у межах базової спеціальності з 

метою формування компетентності здобувача відповідно до вимог ринку 

праці.  

1.13. При виборі дисциплін студент має забезпечити виконання 

встановленого річного обсягу навчальних кредитів – 60 кредитів на 

навчальний рік. Проте, за бажанням, студент, який успішно засвоює 

обов’язкову навчальну програму, може збільшити встановлене навчальне 

навантаження за рахунок вибору додаткових дисциплін або дисциплін, що 

мають більший обсяг кредитів, але не більше 20 кредитів.  

1.14. Вибір дисциплін варіативної частини освітньої програми студент 

здійснює при формуванні індивідуального навчального плану. Згідно з 

вимогами Європейської кредитно-трансферної системи організації 

навчального процесу індивідуальний навчальний план студента є основним 

робочим документом студента.  

Індивідуальний навчальний план студента розробляється на навчальний 

рік на підставі робочого навчального плану і включає всі нормативні навчальні 

дисципліни та вибіркові навчальні дисципліни, обрані студентом, з 

обов'язковим дотриманням нормативно встановлених термінів підготовки 

фахівця певного рівня вищої освіти, з урахуванням структурно- логічної 

послідовності вивчення навчальних дисциплін, що визначають зміст освіти за 

певною спеціальністю, та системи оцінювання (підсумковий контроль знань, 

державна атестація випускника).  

1.15. Студент може обрати будь-яку дисципліну, що запропонована на 

вибір викладачами/кафедрою в Інституті, незалежно від спеціальності чи 

підрозділу, який забезпечує її викладання, окрім тих дисциплін, вивчення яких 

передбачає отримання спеціальних компетенцій.  

Студент має право вибору дисциплін з інших освітніх програм, чи 

освітніх рівнів в межах програм minor або сертифікованих курсів, які можуть 

реалізовуватися за рахунок вибіркової складової індивідуальних навчальних 

планів здобувачів вищої освіти при наявності вільних місць в академічній 

групі.  
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1.16. Інститут залишає за собою право рекомендувати студенту нові 

навчальні курси, які містять результати наукових досліджень викладачів 

Інституту, отримали високу оцінку працедавців або формують у студентів 

додаткові компетенції, що підвищують його конкурентоспроможність на 

ринку праці.  

Якщо освітня програма передбачає обов’язкове присвоєння освітньої 

кваліфікації, що включає спеціалізацію, студентам Інституту пропонуються до 

вибору навчальні дисципліни, які формують необхідні компетенції щодо 

реалізації професійної діяльності за обраної спеціалізації освітньої програми.  

Студенти мають право обирати вибіркові дисципліни на весь період 

навчання. Дисципліни можуть вважатися вибірковими лише якщо вони є 

такими з точки зору здобувача вищої освіти.  

1.17. Дисципліни вільного вибору студента представлені у навчальному 

плані відповідної спеціальності переліком дисциплін, що включає в себе як 

дисципліни відповідної випускової кафедри, так і дисципліни інших кафедр, 

що є однаковими за обсягом кредитів та формою контролю. Кількість та обсяг 

дисциплін вільного вибору студента для конкретного семестру вказана в 

навчальному плані. Студент має право обрати навчальні дисципліни із 

запропонованого переліку, або будь-які інші дисципліни із навчального плану 

іншої спеціальності, які відповідають необхідному обсягу кредитів та  

викладаються у відповідному – осінньому або весняному семестрі. Якщо 

студент обирає дисципліну з іншого навчального плану, він зобов’язаний 

виконувати всі види робіт, передбачені робочою програмою дисципліни, та 

скласти відповідний підсумковий контроль, в тому числі екзамен, не зважаючи 

на кількість екзаменів, які передбачені навчальним планом його спеціальності 

в даному семестрі. Студент не може обирати дисципліни з інших навчальних 

планів, якщо наслідком його вибору передбачувано є формування академічної 

заборгованості через відсутність необхідного рівня знань та вмінь.   

1.18. Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить, як правило, не 

менше 3 кредитів ЄКТС. Формою підсумкового контролю вибіркових 

дисциплін є залік та екзамен. За тематикою дисципліни, що пропонується у 

вибірковому блоці не рекомендується передбачати курсові роботи.  

 

2. ВИДИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

2.1. Підготовка здобувача вищої освіти ОС «Бакалавр» відбувається 

відповідно до Навчального плану, що містить 240 кредитів ЄКТС, з яких 180 

кредитів ЄКТС (75 %) становлять обов’язкові освітні компоненти, 60 кредитів 
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ЄКТС – вибіркові. Змістове призначення обов’язкових освітніх компонентів 

спрямовано на забезпечення відповідності освітньої програми стандартам 

вищої освіти та Національній рамці кваліфікацій. З метою створення освітніх 

можливостей для реалізації розвитку здобувача вищої освіти Інститут 

пропонує: 

2.1.1. Вибір освітніх компонентів здобувачем вищої освіти відповідно до 

«Положення про порядок та умови обрання дисциплін за вибором здобувачів 

вищої освіти Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти», 

формування компетентностей та засвоєння додаткових результатів навчання 

протягом 2-7 семестрів. 

2.1.2. Здобувачу освіти обрати: 

- протягом першого семестру дві навчальні дисципліни із 

загальноінститутського переліку – одні світоглядну та одну практико-

орієнтовану за напрямом підготовки; 

- протягом другого семестру обрати один з трьох можливих шляхів 

формування індивідуальної освітньої траєкторії в межах вибіркової частини 

навчального плану: програму minor, сертифікатну освітню програму чи набір 

вибіркових дисциплін. 

2.1.3. Програма minor (далі – minor) – 50 кредитів ЄКТС. Це блок 

взаємопов’язаних навчальних дисциплін, що вивчаються послідовно з 3 по 7 

семестр підготовки і виходять за межі основної кваліфікації. Замість однієї з 

дисциплін minor може бути передбачено виконання та захист проєкту, обсягом 

відповідної дисципліни. Здобувач освіти обирає minor з метою набуття та 

отримання додаткової кваліфікації з інших галузей або спеціальностей, що 

фіксується в освітньому документі випускника освітньої програми Інституту 

та створює додаткову конкурентну перевагу на ринку праці. 

2.1.4. Сертифікатна освітня програма (далі СОП) – 30 кредитів ЄКТС (6-

7 навчальних дисциплін відповідним обсягом) та чотири освітніх компоненти 

(практики, курсові роботи, навчальні дисципліни тощо) – 20 кредитів ЄКТС, 

можливість вибору яких визначається навчальним планом відповідної 

Освітньої програми. СОП – це коротка спеціалізована практико-орієнтована 

освітня програма міждисциплінарного та міжгалузевого змісту, що 

спрямована на набуття здобувачами освіти додаткових знань, «м’яких» 

навичок і вмінь, універсальних компетентностей, які мають особливості в 

межах інтеграції різних наук, їх неформального об’єднання на 

методологічному та інструментальному рівнях (розроблена за принципами 

компетентнісного підходу та студентоцентрованого навчання). Замість однієї 

з дисциплін може бути передбачено виконання та захист проєкту, відповідним 

обсягом кредитів. 
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2.1.5. Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти – 50 

кредитів ЄКТС. Така траєкторія передбачає опанування 30 кредитів ЄКТС (6-

7 навчальних дисциплін, що вивчатимуться з 3 по 7 семестр), та 20 кредитів 

інших освітніх компонентів (практики, курсові роботи, навчальні дисципліни 

тощо, якщо ці освітні компоненти не є обов’язковими такими, що передбачені 

стандартом вищої освіти), що визначені в навчальному плані відповідної 

освітньої програми. Такі навчальні дисципліни мають бути спрямовані на 

здобуття додаткових знань, «м’яких» навичок і вмінь, універсальних 

компетентностей. 

2.2. Підготовка здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» відбувається  

відповідно до Навчального плану, що містить 90/120 кредитів ЄКТС, з яких 

67,5/90 кредитів ЄКТС (75 %) становлять обов’язкові освітні компоненти, 

22,5/30 кредитів ЄКТС (25 %) – вибіркові. Змістовне призначення 

обов’язкових освітніх компонентів спрямовано на забезпечення відповідності 

освітньої програми стандартам вищої освіти та Національній рамці 

кваліфікацій. З метою створення освітніх можливостей для реалізації розвитку 

здобувача освіти Інститут пропонує: 

- 2 дисципліни із загальноінститутського переліку; 

- 16,5/24 кредити ЄКТС – освітні компоненти з кафедрального переліку 

вибіркових освітніх компонентів. 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

3.1. Для здобувачів ОС «Бакалавр», незалежно від освітньої програми за 

якою вони навчаються, у другому семестрі першого року навчання 

пропонуються дві загальноінститутські вибіркові дисципліни: одна з переліку 

світоглядних дисциплін, друга – практико-орієнтованих. Викладання 

зазначених дисциплін може здійснювати будь-яка кафедра Інституту, за умови 

наявності відповідного кадрового, наукового, навчально-методичного та 

інформаційного забезпечення. Обрана здобувачами освіти дисципліна 

впроваджується тим викладачем, який її розробляв і презентував на етапі 

вибору дисциплін здобувачами вищої освіти. 

3.2. Переліки вище зазначених дисциплін формуються щорічно. 

Кафедри, що претендують викладати вибіркові дисципліни, кожного 

навчального року подають до навчального відділу перелік дисциплін, які 

пропонуються для вибору здобувачам освіти, анотації та інші матеріали, що 

можуть бути корисні здобувачам освіти при виборі дисциплін (презентації, 

методичні матеріали тощо). Обрання здобувачами дисциплін відбувається 
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відповідно до «Положення про порядок та умови обрання дисциплін за 

вибором здобувачів вищої освіти Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти». 

3.3. Кафедри пропонують освітні траєкторії для здобувачів вищої освіти 

за трьома категоріями: minor, сертифікатні освітні програми, перелік освітніх 

компонентів, керуючись потребами та мотиваціями здобувачів вищої освіти, 

спираючись на свій викладацький потенціал та залучаючи викладачів інших 

кафедр до формування спільних пропозицій. Компоненти minor та СОП 

можуть бути подані як окремі навчальні дисципліни для вибору здобувачами 

вищої освіти. 

3.4. Здобувачі вищої освіти у встановлені терміни обирають 

запропоновані шляхи реалізації індивідуальної освітньої траєкторії відповідно 

до процедур та правил, встановлених «Положенням про порядок та умови 

обрання дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти». 

3.5. Основним документом обліку роботи здобувача вищої освіти є його 

індивідуальний навчальний план, до якого вносяться обрані програми minor, 

СОП та освітні компоненти (навчальні дисципліни, практики, курсові роботи 

тощо). 

3.6. Зміна здобувачем вищої освіти вибор у СОП, програм minor або 

освітніх компонентів після затвердження індивідуального навчального плану 

можлива до початку навчального семестру, в якому вони викладаються. 

Здобувачі перших двох рівнів освіти мають погодити цей крок з гарантом 

освітньої програми та з навчальним відділом Інституту. При цьому зміна 

обраних СОП, програм minor або освітніх компонентів, в т.ч. навчальних 

дисциплін (блоків) після початку навчального семестру, в якому вони 

викладаються, не дозволяється. 

3.7. Здобувачеві може бути відмовлено у реалізації його вибору освітніх 

програм або навчальних дисциплін (освітніх компонентів) у випадку, якщо 

кількість здобувачів вищої освіти, які обрали minor/СОП/навчальну 

дисципліну, є меншою за встановлену в Інституті кількість здобувачів вищої 

освіти в академічній групі відповідно до ступеня освіти.  

 

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

4.1. Випускова кафедра за погодженням з навчальним відділом для 

здобувачів перших двох рівнів вищої освіти може зарахувати/перезарахувати 

вибіркові навчальні дисципліни у таких випадках: 
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- зарахувати навчальні дисципліни, що прослухані здобувачем вищої 

освіти в рамках академічної мобільності в університеті-партнері, але не 

передбачені навчальним планом відповідної освітньої програми в Інституті; 

- перезарахувати дисципліни у разі поновлення або переведення 

здобувача вищої освіти; 

- зарахувати результати неформальної освіти, відповідно до процедур та 

правил, передбачених локальними документами Інституту. 

4.2. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться та 

затверджуються Вченою радою Інституту за погодженням із органами 

студентського самоврядування. 



 


