
 

 
 

 

 

 



 

 

 

Навчальне навантаження здобувача фахової передвищої освіти з усіх видів 

навчальної роботи визначається навчальним планом і становить на навчальний 

рік 60 кредитів ЄКТС. Враховується час на аудиторні заняття (лекції, 

практичні, семінарські заняття, індивідуальну роботу), самостійну роботу та час 

проходження навчальних і виробничих практик. 

2.2. ІНП включає нормативні та вибіркові навчальні дисципліни (за вибором 

закладу і за вибором здобувача освіти). Сукупність нормативних дисциплін 

визначає нормативну (обов’язкову) складову індивідуального навчального 

плану здобувача освіти. Варіативна частина навчального плану забезпечує 

виконання поглибленої підготовки за спеціальністю, що визначає характер 

майбутньої діяльності або підготовку за певною спеціалізацією. 

2.3. У кожному із циклів дисциплін, які входять до навчального плану 

(загальної та професійної підготовки), здобувач освіти має можливість обрати 

вибіркові дисципліни (у межах передбаченої варіативної складової), які в 

сукупності з нормативними (обов’язковими) формують його індивідуальний 

навчальний план. Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем освіти 

у межах, передбачених відповідною освітньо-професійною програмою та 

навчальним планом, в обсязі, що становить не менше 10 відсотків 

загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної 

програми фахової передвищої освіти. 

2.4. На початку І семестру доводиться до відома здобувачів освіти перелік 

дисциплін вільного вибору на подальший період навчання, порядок їх вивчення 

та анотації до змісту, організовуються зустрічі з викладачами, які пропонують 

ці курси, забезпечується консультування кураторів академічних груп з усіх 

питань щодо вибору тієї чи іншої дисципліни. 

2.4.2. До кінця І семестру кожного навчального року здобувачі освіти 

подають до завідувача відділення заяви за формою, що визначає заклад освіти у 

Положенні про вибіркові дисципліни, в яких із запропонованого переліку 

дисциплін вільного вибору здобувачі освіти обирають курси для включення їх 

до ІНП (для 1 курсу – наступного семестру та наступного навчального року). 

2.4.3. Завідувач відділення на підставі аналізу заяв здобувачів освіти надає 

інформацію до навчального відділу закладу щодо вибраних здобувачами освіти 

дисциплін циклу дисциплін вільного вибору здобувача освіти. Навчальний 

відділ формує навчальні групи (можливо це будуть здобувачі із різних 

навчальних груп і навіть різних спеціальностей) для вивчення вибіркових 



дисциплін та готує відповідні проєкти наказів. Дана процедура має бути 

завершена до кінця першого семестру. 

2.5. 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 керівника закладу. Вказані 

зміни навчальний відділ вносить до індивідуального навчального плану і подає 

на затвердження керівнику закладу освіти. 

2.6. По закінченню навчального року за умови виконання індивідуального 

навчального плану наказом керівника здобувача освіти переводять на 

наступний курс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перелік дисциплін вільного вибору 

 студента на _________  навчальний рік 

 

№ п/п Назва 

дисципліни 

Спеціальність  Семестр 

вивчення 

Форма 

контролю 

Примітка 

      

      

      

      

      

 

 

Голова циклової комісії   _________________           ____________________ 

 

 

 

Протокол засідання циклової комісії №____ від __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗРАЗОК 

заява студента про внесення до індивідуального навчального плану 

дисциплін 

вільного вибору 

Директору Рогатинського  

аграрного фахового коледжу  

Триніву І.В.  

Студента групи____________________ 

_________________ННІ____________ 

__________________ форми навчання 

_________________________________ 

(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) 



Дата __________ Підпис студента ___________ 

 

 

 

 


