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1. Загальні положення 

1.1. Положення про індивідуальний навчальний план здобувача фахової 

передвищої, вищої освіти Відокремленого структурного підрозділу 

«Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя» (далі – Положення) розроблено відповідно до 

Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу 

освіту», Положення про Відокремлений структурний підрозділ 

«Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя» (ВСП «ТФК ТНТУ»), «Положення про 

організацію освітнього процесу» у ВСП «ТФК ТНТУ» та інших нормативних 

документів ВСП «ТФК ТНТУ». 

1.2. Індивідуальний навчальний план (далі – ІНП) здобувача фахової 

передвищої, вищої освіти є документом, що визначає послідовність, форму і 

темп засвоєння здобувачем фахової передвищої, вищої освіти освіти освітніх 

компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної 

освітньої траєкторії. 

1.3. ІНП здобувача фахової передвищої, вищої освіти формується за 

відповідним освітньо-професійним або освітнім ступенем. Формування ІНП 

здобувача фахової передвищої, вищої освіти здійснюється на підставі освітньо-

професійної програми з метою індивідуалізації навчального процесу на основі 

структурно-логічної схеми підготовки фахівців. При формуванні ІНП здобувача 

фахової передвищої, вищої освіти на наступний навчальний рік враховується 

фактичне виконання здобувачем фахової передвищої, вищої освіти ІНП 

поточного і попередніх навчальних років. 

1.4. ІНП здобувача фахової передвищої, вищої освіти складається на 

кожен наступний навчальний рік до 30 червня поточного року (за винятком 

першого курсу). 

1.5. ІНП формує особисто здобувач фахової передвищої, вищої освіти під 

керівництвом завідувача відділення, підписується здобувачем фахової 

передвищої, вищої освіти і затверджується завідувачем відділення. Внесення 

змін у затверджений ІНП протягом навчального року не допускається. 

1.6. Виконання ІНП здійснюється за розкладом занять, графіком 

проведення контрольних заходів чи за індивідуальним графіком. Персональну 

відповідальність за виконання ІНП несе здобувач фахової передвищої, вищої 

освіти. 

1.7. Реалізація ІНП здійснюється протягом часу, який не перевищує 

граничного терміну навчання. Нормативний термін навчання визначається 

відповідними стандартами фахової передвищої, вищої освіти України.  

 

2. Порядок формування індивідуального навчального плану  

здобувача фахової передвищої, вищої освіти 

2.1. Навчальне навантаження здобувача фахової передвищої, вищої освіти 

з усіх видів навчальної роботи визначається навчальним планом і становить, як 
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правило, 60 кредитів ЄКТС на навчальний рік. Враховується час на аудиторні 

заняття (лекції, практичні, семінарські заняття, індивідуальну роботу), 

самостійну роботу та час проходження навчальних і виробничих практик. 

2.2. ІНП здобувача фахової передвищої, вищої освіти містить обов’язкові 

та вибіркові (професійної та загальної підготовки) дисципліни. Сукупність 

обов’язкових дисциплін визначає обов’язкову складову ІНП і забезпечує 

набуття студентом компетентностей, визначених стандартом фахової 

передвищої (або вищої) освіти для відповідної освітньо-професійної програми. 

Вибіркова частина навчального плану забезпечує виконання поглибленої 

підготовки за освітньо-професійною програмою, що визначає характер 

майбутньої діяльності. 

2.3. ВСП «ТФК ТНТУ» забезпечує вільний вибір навчальних дисциплін у 

межах, передбачених відповідною освітньо-професійною програмою та 

навчальним планом освітнього ступеня вищої освіти, в обсязі, що становить не 

менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС для даного ступеня 

вищої освіти. Частка вибіркових дисциплін складається з двох частин: 

професійно-орієнтовані вибіркові дисципліни за освітньо-професійною 

програмою; 2) дисципліни загальної підготовки. 

2.4. ВСП «ТФК ТНТУ» забезпечує вільний вибір навчальних дисциплін у 

межах, передбачених відповідною освітньо-професійною програмою та 

навчальним планом освітньо-професійного ступеня фахової передвищої освіти, 

в обсязі, що становить не менш як 10 відсотків загальної кількості кредитів 

ЄКТС. 

2.5. Формування вибіркової складової ІНП «за вибором здобувача освіти» 

здійснюється у відповідності до Положення про порядок та умови обрання 

здобувачами фахової передвищої, вищої освіти навчальних дисциплін за 

вибором.  

Формування переліку вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік 

проводиться протягом І семестру поточного навчального року. 

2.6. На початку І семестру доводиться до відома здобувачів фахової 

передвищої, вищої освіти перелік дисциплін вільного вибору на подальший 

період навчання, порядок їх вивчення та анотації до змісту. Інформування 

проводиться шляхом зустрічі з викладачами, які пропонують ці дисципліни, 

через середовище електронного навчання ВСП «ТФК ТНТУ», через органи 

студентського самоврядування, соціальні мережі та іншими доступними 

засобами. 

2.7. До кінця І семестру кожного навчального року здобувачі фахової 

передвищої, вищої освіти подають завідувачу відділення заяви за формою, 

приведеною у додатку 1, про включення до ІНП на наступний навчальний  рік 

відповідних дисципліни вільного вибору. 

2.8. Завідувач відділення на підставі аналізу заяв здобувачів фахової 

передвищої, вищої освіти формує навчальні групи (в яких можуть бути 
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здобувачі із різних навчальних груп і навіть різних спеціальностей) для 

вивчення вибіркових дисциплін та готує відповідні проєкти наказів. 

Вибіркова навчальна дисципліна може викладатися за умови, якщо її 

обрали усі здобувачі фахової передвищої, вищої освіти, які навчаються за 

освітньо-професійною програмою на відповідному курсі, або за умови 

чисельності студентів, що її вибрали не менш як 10 осіб для здобувачів 

освітнього рівня «бакалавр» та 15 осіб освітньо-професійного ступеня 

«фаховий молодший бакалавр». 

2.9. Студент, який з поважної причини не сформував ІНП, має право 

протягом першого робочого тижня після того, як він з'явився на навчання, 

вибрати дисципліни із числа тих вибіркових, для яких сформувалися групи для 

вивчення цих дисциплін. 

2.10. Студенту, який не сформував ІНП у визначені терміни, цей план 

формує завідувач відділення та доводить до його відома. 

2.11. По закінченню навчального року за умови виконання ІНП наказом 

директора ВСП «ТФК ТНТУ» здобувачі фахової передвищої, вищої освіти 

переводять на наступний курс. 

3. Порядок ведення та контроль виконання індивідуального навчального 

плану здобувача фахової перед вищої, вищої освіти 

3.1. ІНП студента складається відповідно до форми (додаток 2) на 

кожного здобувача фахової передвищої, вищої освіти на поточний рік 

навчання. Працівники відділення в ІНП заносить інформацію про здобувача 

фахової передвищої, вищої освіти та перелік дисциплін для першого та другого 

семестрів відповідного курсу. Після заповнення ІНП на відповідний навчальний 

рік його підписують здобувач фахової передвищої, вищої освіти та завідувач 

відділення. 

3.2. ІНП здобувача фахової передвищої, вищої освіти ведеться у 

паперовій та електронній формах. Перший паперовий примірник знаходиться у 

студента, другий – у навчальній картці студента, а електронний формується 

працівниками відділення в модулі АС «Деканат» ВСП «ТФК ТНТУ». 

3.3. ІНП видається здобувачам фахової передвищої, вищої освіти, 

зарахованим на перший курс, протягом першого семестру, але не пізніше ніж за 

місяць до початку зимової екзаменаційної сесії. 

3.4. Поточний контроль за виконанням ІНП здобувача фахової 

передвищої, вищої освіти здійснює керівник навчальної групи (класний 

керівник). На керівника навчальної групи (класного керівника) покладається 

виконання таких завдань: надання кваліфікованих консультацій здобувачу 

фахової передвищої, вищої освіти щодо формування ІНП, його реалізації 

впродовж усього періоду навчання; ознайомлення здобувачів фахової 

передвищої, вищої освіти з нормативно-методичними матеріалами, які 

регламентують організацію освітнього процесу; погодження ІНП здобувача 

фахової передвищої, вищої освіти; інформаційна допомога здобувачам вищої 

освіти у виборі навчальних дисциплін. 
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3.5. Контроль виконання здобувачами фахової передвищої, вищої освіти 

ІНП здійснює завідувач відділення та випускова циклова комісія. 

3.7. Формою контролю виконання ІНП є результати семестрового 

контролю, які відображаються в заліковій книжці, відомостях семестрового 

контролю та у відповідних модулях системи АС «Деканат» ВСП «ТФК ТНТУ». 

4. Заключні положення 

4.1. Дане Положення, зміни та доповнення до цього Положення 

схвалюються педагогічною радою ВСП «ТФК ТНТУ». 

4.2. Після схвалення педагогічною радою ВСП «ТФК ТНТУ»  Положення 

затверджується і вводиться в дію наказом директора ВСП «ТФК ТНТУ». 
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Додаток 1 до Положення про індивідуальний 

навчальний план здобувача фахової передвищої, 

вищої освіти ВСП «ТФК ТНТУ» 

 

 

Завідувачу відділення ___________ 

______________________________ 
(назва відділення) 

______________________________ 
(прізвище, ініціали) 

студента ___ курсу, групи _______ 

______________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу включити в мій індивідуальний навчальний план на 20__/20__ 

навчальний рік наступні дисципліни вільного вибору: 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 

6. _______________________________________________________ 

… _______________________________________________________ 

 

 

 

_________       _________________ 
       (дата)        (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до Положення про індивідуальний навчальний план 

здобувача фахової передвищої, вищої освіти ВСП «ТФК ТНТУ» 

 

 

 «Затверджую» 

Завідувач відділення ____________ 

______________________________ 
(назва відділення) 

__________   __________________ 
(підпис)                             (імя, прізвище) 

«___» _________ 202_ р. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

на 202_/202_ навчальний рік 
 

 

Здобувач освіти _____________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові) 

Відділення  _____________________________________________________________________________________ 
(назва відділення) 

Освітній (освітньо-професійний) ступінь _________________________________________________________________ 
(назва освітнього (освітньо-професійного) ступеня 

Спеціальність _____________________________________________________________________________________ 
(назва спеціальності) 

Освітньо-професійна програма ______________________________________________________________________ 
(назва спеціальності) 

Форма навчання  _____________________________________________________________________________________ 
(назва форми навчання) 

Група   _____________________________________________________________________________________ 
(назва групи) 
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Обов’язкові навчальні дисципліни 

                

                

                

                

                

 Всього:               

Вибіркові навчальні дисципліни за вибором закладу освіти 

                

                

                

Вибіркові навчальні дисципліни за вибором здобувача освіти 

                

                

 Всього:               

 Разом:               

 

 

Здобувач освіти  ______________     _________________________________ 
                                                      (підпис)                                                     (прізвище, ініціали) 
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