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1. зАгАльнI полохtЕння

1 .1 . Iндивiдуальна освiтня траскторiя персоналiзований шлях

реалiзацii потенцiалу здобувача фаховот передвищот освiти, rrlo

формусться з урахуванням його здiбностеЙ, iЁTepeciB, потреб, мотивiв,

йо*пruостей i jосвiду, а також rрунтусться на виборi здобувачем видiв i

фор' здобуття освiти. Iндивiдуальна освiтня траскторiя в , коледжi

форrапi.устьсЯ в IндивiДуальномУ навчальномУ планi студента (далi -
шпс).

|.2, Положення про формування здобувачами фаховоi гrередвищот

освiти iндивiдуальноТ ocBiTHboT TpaeKTopiТ у всП (ФЕК Щержавного

вищого навчальному закладу <киiвський нацiональний економiчний

унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана>> (далi Положення) розробленО

вiдповiдно до Закону УкраТни <Про фахову гIередвищу ocBiTy>> (cTaTTi 54,

п17), Тимчасового Положення гrро формування здобувачами вищот освiти

iндивiдуальноТ освiтньоi TpaeKTopiT .Щержавного вищого навчальноN4у

закладу <киiвський нацiональний еt<ономiчний унiверситет iMeHi Вадима

гетъмана>>, з урахуванням концептуальних засад Положення про

органiзацiю освiтнього процесу у ВСП (ФЕК Щержавного вищого

навчальному заклалу <киiвський нацiональний економiчний унiверситет
iMeHi Вадима Гетьмана> (затвердженого Педагогiчною радою Коледжу,

протокол J\b 2 вiд 20.10.2020 р., Положення про навчання за

iндивiдуальниМ планоМ здобувачiв фаховоi гrередвищоТ освiти у ВСП
(ФЕК Щержавного вищого навчаJIьному закладу <Киiвський нацiонадьний

еsономiчний унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана>, (затверлженого

Педагогiчною радою Коледжу, протокол лГs З вiд 09. |2.2020 р.

1.з.положення регламентус порядок та умови реалiзацiт здобувачами

фаховоТ передвищоТ освiти всП (ФЕК Щержавного вищого навчальному

.uппuдУ <Киiвський нацiональнтий економiчний унiверситет iMeHi Вадима

Гетьмана> (далi Коледж) права на вибiр навчальних дисциплiН та

формування на тх ocHoBi iндивiдуальнот ocBiTHboi TpacKTopiТ.

1 .4.Дiя цього Положення {iоширюсться на здобувачiв фаховоТ
передвищот освiти освiтньо-професiйного ступеня <фаховий молодший

бакалавр>>, розроблениМ з урахуванням законодавства про ocBiTy,

освiтньо-професiйних програмами та затвердженими рiшеннями Вчецоi

радою ДВНЗ <КиТвський нацiональний економiчний унiверситеТ iMeHi

Вадима Гетьмана>>.

1.5. обсяг навчаJIьних дисциплiн за вибором здобувача фаховоТ перед

вищоТ освiти становить не менше 10 % загальноТ кiлькостi кредитiВ

еКТС вiдповiдноi ocBiTHbo - професiйноТ програми
1.6.Вибiрковi навчальнi дисциплiни - це навчаJIьнi дисциплiни, 

'що

пропонуються цикловими комiсiями Коледжу для вибору здобувачами

фаховоi передвищоi освiти, виходячи з TxHix ocBiTHix потреб, запитiв

ринку працi, потреб економiки (зокрема на регiональному piBHi) з метою



створення умов для особистiсного i гrрофесiйного розвитку здобувачiв та

посилення Тх конкурентоспроможностi на нацiональному та cBiToBoMy

ринках гrраui' 
ат+ня набопч вибiокових навчалI здобувачем1.7.Формування набору вибiркових навчальних дисциплlн

здiйснюсться при формуваннi IНПС згiдно з такийи принципами:

альтернативностi (не менше двох рiвноцiнних альтернатив на

кожну позицiю вибору);

- поiнформованостi та вiдкритостi, (здобУвач зДiйснюс вибiр пiсля

ознайомлення з анотацiями або робочими програмами навчальних
}

дисциплlн.);
свободи вибору (не лопускасться нав'язування здобувачам певних

вибiрктових. навчальних дисциплiн в iHTepecax циклових комiсiй та

окремиХ науково-педагогiчних / шедагогiчних працiвникiв);

економiчнот доцiльностi (академiчна група для вивчення вибiрковот

навчальноi дисциплiни формусться у разi вiдповiдностi встановленим

вимогам до чиселъностi здобувачiв у академiчнiй групi).

2. ФормувАння кАтАлогу
ВИБIРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛIН

2.|. Каталог вибiркових навчальних дисциплiн Коледжу (далi

Каталог) - перелiК навчальних дисциплiн для здобувачiв рiвня <фаховий

молодший бакалавр)), за вiдповiдними блоками дисциплiн, якi формують
загальнi й спецiальнi компетентностi, Itаталог стандартизований для

здобувачiв фаховот передвищоi освiти ycix спецiальностей за якими

проuЪо"r".о .riд.оrо"*u Ъrr.цiалiстiв у коледжi,
^ * 

2.2. Вибiрковi навчальнi дисциплiни надають можливiсть здобувачам

фаховот передвищот освiти самостiйно обирати напрямки поглиблення

пiдготовки за спецiальностями, сприяють академiчнiй мобiльностi

здобувачiв та задоволенню Тх власних ocBiTHix та професiйних гrотреб.

2.з. Каталог затверджусться та вводиться в дiю наказом директора

Коледжу кожного навчального року.
2.4, Перелiк навчальних ди,сциплiн, якi включенi до Каталогу,

щорiчно переглядасться цикловими комlсlями,
2.5. Порядок формування Каталогу вибiркових навчальних

дисциплiн наведений у Щодатку 1



з. Формувдння здоБувдчЕм Фдховоi пш,рш,двиlцоi
освIти

IндивIдуАльноi ocBtTнboi трА€кторti

3.1. Формування набору вибiркових ' навчальних дисциплiн

здобувачем фаховоТ передвищоТ освiти здiйснюсться на ocHoBi Каталогу

вибiркових навчальних дисциплiн Коледжу,
вивчення вибiркових навчальних дисциплiн розпочинасться для

здобувачiв рiвня <фаховий молодший бакалавр) з другого/третього курсу,

з'.2. Здобувачу фаховоi передвищоТ освiти пропонуеться реалiзувати
свiй вибiр шляхом самостiйного формування набору навчальних

дисциплiн] (блокiв вибiркових навчальних дисциплiн) iз Каталогу

вибiркових навчальних дисциплiн Коледжу з урахуванням власних цiлей,

гrотреб та iHTepeciB щодо майбутньоТ професiйноТ дiяльностi,
Здобувач фаховоТ передвишоТ освiти не може обрати iз Каталогу

вибiркових навчальних дисциплiн таку дисциплiну, що аналогiчна за

змiсiом до обов'язковоi навчалъноi дисциплiни його освiтньо-професiйноТ

програми.
3.з. Здобувачi фаховот гrередвиrцот освiти, що поновлюються в

Коледжi пiсля ceciT, повиннi формувати вибiркову складову своТх IНПС в

межах вже обраних iншими здобувачами курсу цавчальних дисциплiн,

4. ОРГДНIЗЛЦIЙНЕ ТД НДВЧДЛЬНО_IИЕТОДИЧНЕ

р зАБЕз_пЕчЕ111,r*АвА здоБувАчIв ФАховоi
ПЕРЕДВИlЦОi ОСВIТИ НА ФОРМУВАННЯ

IндивIдуАльноi ocBrTнboi TPA€KTOPII

4.|. Раз на piK здобувачi фаховоТ передвищоi освiти обирають

вибiрковi навчальнi дисциплiни (блока вибiркових навчальних дисциплiн)
iз запрогtонованого Каталогу вибiркових навчальних дисциплiн Коледжу.

4,2 I_{икловi KoMiciT, якi . забезпечують викладання вибiркових

дисциплiн, до 01 квiтня кожного навчального року обговорюють та

затверджуютЬ lIротокольно i подають завiдувачам вiддiленням список

дисцигlлiн, якi пропонуються для вiльного вибору студентами на

нЬступний навчальний piK, робочi навчальнi програми,

4.3. Циклова комiсiя,та завiдувачi вiддiленЧя до 01 травня поточного

навчаJIьного року ознайомлюють студентiв iз затвердженим методичною

радою перелiком вибiркових дисциплiн та iнформують студентiв про

особливостi формування груп для вивчення вибiркових дисциплiЕ,на

настугIний навчальний piK.



Каталог вибiркових навчальних дисциплiн розмiшlуеться на сторiнui

кСтуденту> офiuiЙного сайту Коледжу для ознайошдлення здобувачами

освiтИ 
- ^ ^: ."Ai^"^,TTv LJяR.Iя пЬъ Коледlку

4.4.УКаталозiвибiрковихнаВЧаJIЬнИхДИсцИПЛlн
зазначаються назви вибiркових навчальних дйсциплiн, цикловi koMiciT та

прiзвища "uупоuо_педЪго.iчних 
(педагогiчних) працiвникiв, що

забезпечують викладання навчальних дисциплiн, рекомендований

семестр вивчення навчальних дисциплiн та максималъна кiлькiсть

здоýувачiв, KoTpi можутъ вибрати вiдповiднУ Y9'_|:"?л 
НаВЧаЛЬНУ

дисциплiну. кожrrа вибiркова навчаJlьна дисциплiна доповнюеться

анотацiсю

5.ТЕхноЛоГIяВИЗнАЧЕнняЗДоБУВАЧАМИФдхоВоI
пЕрЕд;ишоi освIти виБIркових ндвчдльних

ДИСЦИПЛIН

5.t. Праr]о ,га r,tоiк:tивiс,r,ь вибору на.ilас,гься yciпl здlобувачам (laxoBoT

передви LцоТ освiти Itоледя<у,

5.2. Вiirгrовiдальtliс,гt, за оргаttiзацitо робо,ги шtодо вибору навчальних

дисциплiн несуть зас,l,чпijlик дtиректора з навчальнот роботи та голови

циклових ( прелп,rетших ) кoMicili
5.3. firrя озrtайоп{леI{IIя з,tобувачirз фаховот перелвишоТ освlти lз

llоря/lкоN' та T.epMiHob,t форrуuаппо iндивiдуа-гrьноТ освi,гньоТ ,граск,горiТ

(перелiку вибiркових навLIа]lьних дисttиплiн на наст,::"11,_i:вчальний piK)

завiдувtlчirп,lИ вiддiлегtГtrlN,{и, головаN,lи циI(JIових ксlмiсiй та органа]\,1и

*сТУлеНl.сЬкоl'ОСitN'lоlЗрll;{уl]tltltlяорt.llttiзоt]ус.ГЬс'l
iHcPopM,vBu*rrr, .iобуоu"iв сРаховоТ гrерелвиrцоТ освiти про порядок

ТаПроЦеДурУвиборуНаВLIаЛЬнихДисЦиплiгtiзЗаТВерДЖеНоГо
педагсlгi,tноIо раlцоlо Kaтa: t о гу :

ознаtйtlь,t.,lеlItIrt з all(),1,LttliяMrt 1Iat]tiaJILIlt,lX дисцигlлlFl, Itlo

llропонуIо],ьсrI jt"ltя виСlО;l1 з:ttlбl в]Lll1Nl tРахоrзоТ 
",p,a:,,]-"to[ 

освiти;

коtIсуJ lьтуван Ilя :] гI итаI] ь вlrбору IIавчальн их дисци плlн, оперативtIу

irrформ al ii И,,у r t iдтриш,t ку, l tpo цедl,ри ви бору ;

зl'сr рiчi .добупu"iu (iaxo"oT перелвиruот освiти з науково_

педагоr.i.lIlиN,lи (пелагогiчltип,tt,t) праuiвtTикаN,,Iи, що виIiлада[оть

IIaBLIaulbIli llисцlлплiни, якi пропоIIуlO,tьс,I до вивliенIIя,

5.4. Здобу,ва,r фаховоТ ltередвишоТ освiти обирас HaB,taltbHi

дисцип.lti,uu , ",p,,ltiKy, 
який навеJtеI{ий у Ка,галозi rзибiркових навчальних

дисциплirп ,r, р.о,rпrеrrдацiй шодо ceNlecTpy вивLlеIII]я вибiрr<овоТ навчаJrьlлоТ,

дисциплiIrи.
5.5.i}ибiрДl'tсцtrплiнсТуДеIIТаN{l1зДtйсгtIсlстьсяtllЛЯхоN,lпоДачi

пись]\,1овоТ заяви tla iш,t"I зас,гупLIиI(а jlиреIiтора з навчаJIьноТ робо,ги, до 15

травlIя поl,оLlноl-о FIавLIаJIьllого рок\, (/ lодаr ок 2),

5.6. Заява зберiгltс:тьсrl у вiддiлеrlr]ях про,г,Iго\,1 Yсього ,термiгIу IIавчання

студента.



5.7. На пiдставi поданих заяв до 10 червня завiдувачi вiддiленнями

формують подання на розподiл академiчних груп за обраними

дисциплiнами (щодаток 3), а директор Коледжу видас вiдповiдний наказ

про закрiплення студентiв за вибiрковими дисцидлiнами. ,]

5.8. Вибiркова дисциплiна вважасться обраною, якщо iT обрало не

менше ] 5ОА здобувачiв освiти вiдповiдноТ групи,

5.9. Студент, який з поважноi причини (хвороба, академiчна

мобiльнiсть тощо), не визначився з вибiрковими дисциплiнами, мае право

визначитися протягом першого робочого тижня пiсля того, як BiH з'явився

на навчання.
студент, який не визначився з перелiком вибiркових дисциплiн та не

подав заповнену заяву у визначенi термiни, буде записаний на вивчення

тих дисциплiн, якi вважаються необхiдними для оптимiзацiт кiлькiсного

складу академiчних груп.
5.10. Пiсля остаточного формування i погодження академiчних груп з

вивчення вибiркових дисциплiн iнформачiя про вибiрковi дисциплiни
вноситься до iндивiдуального плану студента. З даного моменту вибiркова

дисциплiна стас для студента обов'язковоIо. Самочинна вiДМОВа ВiД

вивчення курсу тягне за собою академiчну заборгованiсть, за що студент

може бути вiдрахований з коледжу.
5.t 1.Iндивiдуальний навчальний план здобувача освiти розробляСТЬсЯ

на навч€l,,Iьний piK на пiдставi робочого навчального плану i вклюЧа€ Bcl

нормативнi навчальнi дисциплiни та вибiрковi навчальнi ДиСЦИГtЛiНИ,

обранi здобувачем освiти, з обов'язковим дотриманням норматиВнО

uЁruпоuп.rr"* TepMiHiB пiдготовки фахового молодшого бакалавра, З

урахуванням структурно-логiчноi послiдовностi вивченНя ocBiTHix

компонент, що визначають змiст освiти за певною спецiальнiстю Та

системи оцiнювання (пiдсумковий контроль знань, атестацiя випускника).

5.12.Обранi дисциплiни вносяться до навчальних планiв i визначають

навчальне навантаження викладача цикловоТ KoMiciT на навчальний piK.

б. ПРОЦЕДУРА ПЕРВЗАРАХУВАННЯ ВИБIРКОВИХ
НАВЧАЛЪНИХ ДИСЦИПЛIН

6.1. У разi поновлення, переведення здобувачiв фаховоТ передвищоi
освiти перезарахування'вибiркових навчальних дисциплiн проводитЬсЯ
заступникOм директора з навчальноТ роботи на пiдставi академiчноТ

довiдки.

псl]IIого ttиклу за уNIоI]и однаковоТ
6.2, Перезарахування крелитiв проводиться за рахунок фактично

вивчених навчальних дисциплiн
кiлькостi кредитiв.



7. прикIнцЕвI поло}кЕння

7 .|. Положення про формування здобувачами фаховоi передвищоi

освiти iндивiдуальнот освiтньоi TpaekTopiT у ВiдокремленоNху

структурному пiдроздiлi <Фаховий економiчний коледж Щержавного
вищого ,навчальному закладу <китвський нацiональний економiчний

унiверситет iмeнi Вадима Гетьмана) затверджусться та вводиться в дiю
наказом директора Коледжу.

7.2. Змiни та/або доповнецня до цього Положення вносяться в

порядrtу, встановленому для його прийняття.
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ocBil]LI ьо- гrроt[lсс iй ноТ програNlи

ct rettiltлbllocтi

Додаток 2

Заступнику директора з навчальноТ роботи

я обираю наступнi дисциплiни:

Волинеriь О,В.
С,гуlеrrта _ к},рсу груIIи _
спецiальгlос,гi

(.п р i зtзtt t t 1 е, i.tt' lt, tл tl б ct пt ь Kori i)

зАrII}А

Iз заtlрсlttоIIованLlх IIаI]чLIJIьниN,l IIJIaIloпr вибiркових дисцигtлiгI (з гrерелiку)

дата гtiдпис



Дода,гок 3

СПИСОК СТУДЕНТIВ групи

LIa вl]вчсlrня вибiрковоТ дисциплittи <

l . (ШБ c'l,1ll19,,,,,r'

2. (IlIБ стчлсttr,а)

З, (l1IБ c,гy,lteH,I,a)

4. (IlIБ стl,деtlтit)

5. (rllБ сту;tегr,r,а)

6. (ПIБ стl,деltr,а)

7. (ПIIj ст\i ileH,I,,)

8. (IIIБ сr\,деttт,а)

9. (ПlБ c,l,yjleIll,a)

l 0. (ГIIБ c,r,l,iteri,r,a)

1 l. (ПIБ стr,деtl гit)

12. (l IlIi с,гу;iеrr га)

Завiдувач tзi;1;1i J 1с1 1Llr{

))


