


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету (далі – Положення) 

регламентує порядок формування, ведення та контролю за виконанням 

індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету (далі – Університет). 

1.2. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про освіту» 

від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 

1556-VІІ та «Положення про організацію освітнього процесу в ІДГУ». 

1.3. Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти (далі – ІНП) – 

це документ встановленої форми, що визначає послідовність, форму і темп 

засвоєння здобувачем вищої освіти компонентів освітньої програми з метою 

реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії та розробляється 

Університетом у взаємодії із здобувачем вищої освіти за наявності необхідних для 

цього ресурсів. ІНП  розробляється на основі навчального плану та містить 

інформацію про: 

– посеместрові переліки та обсяги обов’язкових компонентів освітньої 

програми та дисциплін самостійного вибору факультету відповідного до 

навчального плану; 

– посеместрові переліки та обсяги дисциплін вільного вибору на підставі 

щорічного електронного запису здобувачів вищої освіти; 

– види та строки підсумкового семестрового контролю; 

– результати семестрового оцінювання здобувачів вищої освіти; 

– факультативні дисципліни, які прослухав здобувач вищої освіти; 

– академічну мобільність здобувача вищої освіти; 

– форми атестації здобувачів вищої освіти та її результати. 

1.4. Основні терміни та їх визначення: 

академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу 

навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому 

закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами; 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – 

система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження 

кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів 

вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів 

навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС; 

кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

(далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 

результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. 

Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить 

60 кредитів ЄКТС; 

куратор академічної мобільності – науково-педагогічний працівник, який 

здійснює облік та контроль виконання індивідуального навчального плану 



здобувачами вищої освіти певної спеціальності, методичне консультування та 

супровід під час процедури електронного запису здобувачів вищої освіти на 

вивчення дисциплін вільного вибору, а також забезпечує реалізацію права 

здобувачів вищої освіти на академічну мобільність; 

навчальний план – документ встановленої форми, що розробляється на 

основі освітньої програми для підготовки здобувачів певного рівня вищої освіти 

за кожною спеціальністю та формою навчання і в якому визначається перелік та 

обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС на весь нормативний термін 

навчання, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних 

занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового 

контролю; 

освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) 

програма (далі – освітня програма) – система освітніх компонентів на 

відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до 

рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік 

навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 

ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати 

навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного 

ступеня вищої освіти; 

результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, 

погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, 

оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення 

освітньої програми або окремих освітніх компонентів; 

спеціалізація – складова спеціальності, що визначається закладом вищої 

освіти та передбачає профільну спеціалізовану освітню програму підготовки 

здобувачів вищої та післядипломної освіти; 

спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна 

підготовка. 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ 

2.1. Складовими елементами ІНП є: 

1) інформація про студента (прізвище, ім’я, по батькові; місце для фотокартки; 

назва спеціальності та освітньої програми, за якою навчається здобувач; 

форма навчання; термін навчання; назва факультету; дата видачі ІНП); 

2) переліки освітніх компонентів на кожний начальний семестр за такими 

блоками: обов’язкові компоненти, вибіркові компоненти (компоненти 

самостійного вибору факультету та дисципліни вільного вибору студента), 

практична підготовка; 

3) зміни до ІНП; 

4) види та строки підсумкового семестрового контролю, результати 

семестрового оцінювання здобувачів вищої освіти; 

5) інформація про факультативні дисципліни, які прослухав здобувач вищої 

освіти; 

6) інформація про академічну мобільність здобувача вищої освіти; 

7) інформація про форми атестації здобувачів вищої освіти та її результати; 



8) рішення атестаційної комісії щодо присудження освітнього ступеня та 

присвоєння кваліфікації. 

2.2. Форма ІНП (Додаток 1) затверджується рішенням вченої ради 

Університету та вноситься до Автоматизованої системи управління «ВНЗ» (далі – 

АСУ «ВНЗ») з метою автоматичної генерації ІНП для здобувачів вищої освіти 

певної спеціальності з бази даних, яка заповнюється співробітниками навчально-

методичного відділу на основі навчального плану. 

2.3. ІНП містить переліки обов’язкових та вибіркових компонентів 

(компоненти самостійного вибору факультету та дисципліни вільного вибору 

студента) навчального плану. Обов’язкові компоненти та компоненти вільного 

вибору факультету генерується автоматично в ІНП з АСУ «ВНЗ» на весь термін 

навчання. Дисципліни вільного вибору студентів вносяться в ІНП щороку на 

основі електронного запису здобувачів вищої освіти. 

2.4. Обов’язкові компоненти ІНП мають повністю відповідати обов’язковим 

компонентам відповідної освітньої програми (шифри, кількість кредитів ЄКТС, 

семестр, форма контролю) та є незмінними впродовж усієї тривалості освітньої 

програми. 

2.5. Освітні компоненти самостійного вибору факультету забезпечують 

здобуття додаткових фахових компетентностей за спеціалізацією в межах 

освітньої програми або за другою спеціальністю (предметною спеціальністю, 

спеціалізацією), зазначеною в освітній програмі. 

2.6. Дисципліни вільного вибору студентів складають не менше 25% від 

загального обсягу кредитів ЄКТС навчального плану та вводяться з метою 

індивідуалізації навчання, реалізації освітніх і кваліфікаційних потреб здобувача 

вищої освіти з метою посилення його конкурентоспроможності та затребуваності 

на ринку праці. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право 

вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти. 

2.7. ІНП оформлюються деканатами факультетів після затвердження 

навчальних планів здобувачів певної спеціальності та видаються здобувачам 

вищої освіти впродовж першого семестру, але не пізніше ніж за один місяць до 

завершення теоретичного навчання. 

2.8. ІНП здобувачів вищої освіти спеціальностей, для яких не було прийнято 

відповідний стандарт вищої освіти на момент їх зарахування, формуються щороку 

(на наступний навчальний рік складається наприкінці поточного) і самостійно 

заповнюються деканатом на основі навчального плану та результатів 

електронного запису на вивчення дисциплін вільного вибору. 

2.9. Факт видачі ІНП здобувачеві вищої освіти фіксується на титульній 

сторінці ІНП та скріплюється підписами здобувача вищої освіти, декана 

факультету й першого проректора. 

2.10. У випадку змін до навчального плану підготовки здобувачів вищої 

освіти, відповідні зміни вносяться в ІНП у розділі «Зміни до індивідуального 

навчального плану». 

 

 



3. ВИМОГИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАПИСУ ЗДОБУВАЧА 

ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Блок дисциплін вільного вибору студента є складовою частиною 

навчального плану здобувачів вищої освіти, що містить загальний обсяг 

навантаження у годинах та кредитах ЄКТС з його розподілом по семестрах. 

Загальний обсяг дисциплін вільного вибору складає: 

 для здобувачів вищої освіти ступеня молодшого бакалавра – 32 кредити 

ЄКТС; 

 для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра (на основі повної загальної 

середньої освіти з нормативним терміном навчання) – 60 кредитів ЄКТС; 

 для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра (на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченим строком 

навчання) – 32 кредити ЄКТС; 

 для здобувачів вищої освіти ступеня магістра – 24 кредити ЄКТС для 

освітньо-професійних програм, 32 кредити ЄКТС для освітньо-наукових 

програм; 

 для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії – 15 кредитів ЄКТС . 

3.2. Обсяг дисципліни вільного вибору студента становить 4 кредити ЄКТС 

(для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії – 3 кредити ЄКТС). 

Вивчення дисциплін вільного вибору для здобувачів вищої освіти планується не 

раніше: 

 другого навчального семестру – для здобувачів вищої освіти ступенів 

молодшого бакалавра, бакалавра (за скороченим строком навчання), 

доктора філософії; 

 третього навчального семестру – для здобувачів вищої освіти ступеня 

бакалавра. 

3.3. Переліки дисциплін вільного вибору студентів та сертифікованих 

програм затверджуються щорічно на засіданнях кафедр і подаються завідувачами 

кафедр до навчально-методичного відділу не пізніше ніж за два місяці до початку 

запису здобувачів вищої освіти (Додаток 2). Робочі програми (силабуси) 

дисциплін вільного вибору та сертифіковані програми (Додаток 3) розміщуються 

на офіційному веб-сайті Університету. Сертифікована програма є об’єднанням 

кількох навчальних дисциплін, опанування яких дозволяє здобувачам вищої 

освіти набути додаткові фахові компетентності й отримати відповідний 

сертифікат установленого зразка. При цьому здобувач вищої освіти може 

прослухати як увесь блок дисциплін сертифікованої програми, так і окремі її 

дисципліни (у такому випадку здобувач не отримує сертифікат). 

3.4. На основі поданих пропозицій від кафедр і розміщених на веб-сайті 

Університету робочих програм навчальних дисциплін та сертифікованих програм 

навчально-методичний відділ формує загальні переліки дисциплін вільного 

вибору та сертифікованих програм для здобувачів вищої освіти певного ступеня, 

які затверджуються вченою радою Університету як додатки до навчальних планів 

(Додаток 4).  

3.5. Здобувачі вищої освіти можуть обирати: 



 дисципліни із широкого переліку, що пропонуються кафедрами 

Університету, незалежно від обраної спеціальності  – для здобувачів вищої 

освіти ступеня молодшого бакалавра та магістра; 

 дисципліни сертифікованої програми (обсягом до 32 кредитів ЄКТС) – для 

здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра та магістра. 

3.6. У межах блоку дисциплін вільного вибору здобувач вищої освіти може 

пройти також військову підготовку в іншому закладі вищої освіти за відповідною 

програмою, що передбачає теоретичне навчання та військові табірні збори 

(останні за рахунок канікулярного часу) і відповідає вимогам чинного 

законодавства та нормативних документів, на підставі яких може бути присвоєно 

звання офіцера запасу. 

3.7. Вибір навчальних дисциплін здійснюється в семестрі, що передує 

навчальному року або семестру, у якому починається їх вивчення. Наказ про 

організацію підготовки щодо здійснення електронного запису здобувачів вищої 

освіти на вивчення дисциплін вільного вибору видається на початку навчального 

року. В ньому визначаються терміни проведення запису, коригування його 

результатів та підведення підсумків. 

3.8. Запис на вивчення дисциплін вільного вибору здійснюється в онлайн-

режимі через «Електронний кабінет студента». Процедура запису на дисципліни 

вільного вибору регламентується «Положенням про електронний запис здобувачів 

вищої освіти на вивчення дисциплін вільного вибору в ІДГУ». 

3.9. За результатами електронного запису здобувачів вищої освіти на 

вивчення дисциплін вільного вибору видається наказ по Університету, в якому 

зазначаються переліки вибіркових дисциплін робочих навчальних планів та 

списки груп для вивчення дисциплін вільного вибору. Наказ є підставою для 

заповнення деканатами вибіркової складової ІНП. Після виходу наказу здобувачі 

вищої освіти не мають право здійснювати будь-які коригування вибору 

дисциплін. 

3.10. Результати електронного запису здобувачів вищої освіти на вивчення 

дисциплін вільного вибору вносяться у відповідний розділ АСУ «ВНЗ». 

3.11. Здобувачі вищої освіти, які перевелися з іншого закладу вищої освіти, 

поновилися на навчання або приступили до навчання після виходу з академічної 

відпустки, зобов’язані впродовж двох тижнів здійснити вибір навчальних 

дисциплін відповідно до обсягів, передбачених навчальним планом. Результати їх 

вибору оформлюються окремим наказом по Університету. За здобувачами вищої 

освіти, які перевелися в межах Університету з однієї освітньої програми на іншу 

після здійснення електронного запису, зберігаються результати їхнього вибору. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ВЕДЕННЯМ ІНП 

4.1. ІНП ведеться в паперовій та електронній формах. Паперова форма ІНП 

до початку нового навчального року подається для ознайомлення здобувачеві 

вищої освіти під підпис. В міжсесійний період паперова форма ІНП зберігається в 

деканаті. Електронна форма ІНП формується автоматично за результатами 

заліково-екзаменаційних сесій в АСУ «ВНЗ». Здобувач вищої освіти має 

можливість ознайомитися також з переліком обов’язкових та вибіркових 



компонентів ІНП, які він вивчатиме впродовж навчального року, через власний 

«Електронний кабінет». 

4.2. Відповідальність за порядок оформлення та ведення ІНП покладена на 

деканів факультетів та кураторів академічної мобільності. 

4.3. Декани факультетів зобов’язані: 

 ознайомити здобувачів вищої освіти, що навчаються на факультеті, з 

особливостями формування ІНП, процедурою електронного запису на 

вивчення дисциплін вільного вибору, вимогами щодо виконання ІНП; 

 здійснювати контроль за заповненням ІНП на початку навчального року та 

його веденням під час заліково-екзаменаційних сесій; 

 здійснювати контроль щодо виконання ІНП здобувачами вищої освіти, 

підтверджувати виконання ІНП власним підписом; 

 на підставі виконання ІНП підготувати проект наказу про переведення на 

наступний навчальний курс або допуск до атестації. 

4.4. Куратори академічної мобільності зобов’язані: 

 здійснювати постійний супровід академічної мобільності студентів, 

забезпечуючи принципи академічної свободи та студентоцентрованості; 

 надавати методичну консультацію студентам щодо процедури електронного 

запису студентів на дисципліни вільного вибору, контролювати здійснення 

здобувачами вищої освіти електронного запису у встановлені строки; 

 спільно з навчально-методичним відділом здійснювати коригування 

результатів вільного вибору у визначеному чинними положеннями порядку; 

 щорічно заповнювати спільно з деканом факультету вибіркову складову 

ІНП на основі результатів електронного запису на вивчення дисциплін 

вільного вибору, підтверджуючи достовірність власним підписом; 

 здійснювати облік і контроль виконання ІНП здобувачами вищої освіти; 

 постійно інформувати про можливості програм міжнародної академічної 

мобільності та сприяти участі здобувачів у таких програмах. 

4.5. Виконання ІНП здійснюється згідно із розкладом занять та заліково-

екзаменаційних сесій. За виконання ІНП персональну відповідальність несе 

здобувач вищої освіти. 

4.6. Під час заліково-екзаменаційних сесій науково-педагогічні працівники, 

що здійснюють підсумковий семестровий контроль, фіксують результати 

оцінювання результатів навчання за відповідними в ІНП освітніми компонентами 

за 100-бальною та традиційною шкалою. До ІНП вноситься лише позитивна 

оцінка. 

4.7. У разі, якщо здобувач вищої освіти за результатами заліково-

екзаменаційних сесій та ліквідації академічної заборгованості, був переведений на 

наступний навчальний курс з повторним вивченням освітнього компоненту, в ІНП 

здобувача в поточному навчальному році ставиться позначка «повторне 

вивчення», а в наступному навчальному році вноситься відповідний компонент у 

розділі «Зміни до індивідуального навчального плану». 

4.8. Факультативні дисципліни, які здобувач вищої освіти вивчав впродовж 

навчання, та участь у програмах академічної мобільності обов’язково вносяться у 

відповідні розділи ІНП. 



4.9. Останній розділ ІНП, в якому позначаються результати атестації та 

рішення екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти, заповнює 

секретар екзаменаційної комісії і підписується її головою та членами. 

4.10. Невиконання ІНП за навчальний рік є підставою для відрахування 

здобувача вищої освіти. За невиконання індивідуального навчального плану 

відраховуються здобувачі вищої освіти, які: 

1) за результатами заліково-екзаменаційних сесій не виконали 30% обсягу 

річного навчального навантаження (20 кредитів ЄКТС); 

2) отримали незадовільну оцінку за результатами повторного вивчення 

освітнього компоненту або не пройшли його в установлений термін; 

3) не ліквідували академічну заборгованість до початку атестації; 

4) не були допущені до захисту кваліфікаційної роботи; 

5) під час атестації отримали незадовільну оцінку. 

4.11. Після завершення навчання здобувача вищої освіти, його відрахування 

із закладу вищої освіти, переведення до іншого закладу вищої освіти або 

переведення на іншу спеціальність у межах Університету його ІНП разом з 

навчальною карткою передається до архіву Університету.  

 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ ТА ЗАРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ В 

ІНП 

5.1. Здобувачі вищої освіти, які перевелися до Університету з інших закладів 

вищої освіти або з іншої спеціальності в межах Університету, поновилися до 

складу здобувачів вищої освіти Університету, навчаються в Університеті за двома 

освітніми програмами, здобувають другу вищу освіту або пройшли вивчення 

окремих освітніх компонентів у вітчизняних закладах вищої освіти у якості 

слухача (з отриманням відповідного сертифікату), мають право на 

перезарахування (зарахування) вивчених раніше освітніх компонентів.  

5.2. Заяву на перезарахування (зарахування) освітніх компонентів (Додаток 

5.1, Додаток 5.2) та копію відповідного документу (академічної довідки, додатку 

до диплому, ІНП, залікової книжки або сертифікату) здобувач вищої освіти 

повинен подати до деканату факультету протягом 10 днів після початку семестру. 

Термін, упродовж якого розглядаються документи та приймається рішення щодо 

перезарахування (зарахування) освітніх компонентів, не повинен перевищувати 

10 днів. 

5.3. Якщо назва й обсяг освітнього компоненту відповідають ІНП здобувача, 

його перезарахування здійснюється за розпорядженням декана факультету. У 

випадку відмінностей в обсягах освітнього компоненту деканат факультету 

виписує заліково-екзаменаційний листок (Додаток 6), з яким здобувач 

звертається на відповідну кафедру з метою отримання рішення щодо 

перезарахування.  

5.5. Рішення про перезарахування освітнього компоненту приймається 

експертною комісією кафедри, яка створюється на підставі розпорядження 

завідувача кафедри. До складу експертної комісіє має входити гарант освітньої 

програми, куратор академічної мобільності та науково-педагогічний працівник, 



який викладає відповідну дисципліну. Позитивне рішення може прийматися за 

умов: 

 загальний обсяг годин (кредитів ЄКТС) освітнього компонента, який 

здобувач вивчав раніше, становить не менше 75% обсягу компонента, 

передбаченого навчальним планом; 

 загальний обсяг годин (кредитів ЄКТС) освітніх компонентів, що є 

складовими освітнього компоненту, сукупно відповідають обсягу 

компонента, передбаченого навчальним планом; 

 один компонент, який студент вивчав раніше, за змістом та обсягом 

відповідає кільком компонентам, передбаченим навчальним планом. 

5.6. Експертна комісія розглядає заяву здобувача вищої освіти, вивчає його 

документи про раніше здобуту освіту, порівнює програми компонентів та у разі 

необхідності проводить співбесіду зі студентом. 

5.6. За умови прийняття позитивного рішення, що фіксується в заліково-

екзаменаційному листку, декан факультету видає розпорядження про 

перезарахування освітнього компоненту. У разі перезарахування компонента 

залишаються незмінними форма контролю та раніше здобута оцінка (за 100-

бальною та традиційною шкалою), а його кредитний вимір відповідає кредитному 

виміру цього компонента в ІНП здобувача вищої освіти. При переведенні та 

поновленні студента, навчальні досягнення якого не оцінювалися за 100-бальною 

шкалою, одержані ним оцінки переводяться у 100-бальну шкалу за мінімальними 

значеннями чинної в Університеті 100-бальної шкали оцінювання. У разі, якщо 

навчальні досягнення студента із раніше вивченого компонента були оцінені 

декількома оцінками, то при перезарахуванні з відповідного компонента його 

навчального плану виставляється середня зважена оцінка. 

5.7. Обов’язкові або вибіркові навчальні дисципліни з однієї освітньої 

програми, за якою навчався або навчається здобувач, можуть зараховуватись за 

розпорядженням декана факультету із попереднім погодженням з куратором 

академічної мобільності як дисципліни вільного вибору студента іншої освітньої 

програми, на яку вступив, перевівся або паралельно навчається здобувач, за 

умови, що обсяг такої дисципліни складає не менше 4 кредитів ЄКТС. 

5.8. Перенесення результатів оцінювання з перезарахованого (зарахованого) 

освітнього компоненту до ІНП здійснюється деканатом факультету із зазначенням 

виду, серії, номеру і дати видачі документу, що засвідчує результати вивчення 

цього компоненту. Кількість кредитів, які можуть бути перезараховані 

здобувачеві вищої освіти, не має перевищувати обсяг, встановлений відповідним 

стандартом вищої освіти для певної спеціальності. 

5.9. Перезарахування дисциплін, які вивчалися здобувачами вищої освіти під 

час участі в програмах академічної мобільності здійснюється згідно з 

«Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність 

здобувачами вищої освіти ІДГУ». 

5.10. Здобувачам вищої освіти можуть бути визнані результати навчання, 

отримані у неформальній освіті (не більше, ніж 24 кредити ЄКТС). Не 

здійснюється визнання результатів навчання, набутих у неформальній освіті до 

початку навчання на певному освітньому рівні. 



5.11. У межах блоку дисциплін вільного вибору здобувачу вищої освіти 

можуть зараховуватися кредити, які він здобув під час проходження масових 

відкритих онлайн-курсів (далі – МВОК), розміщених на платформах Prometheus, 

Coursera, ЕdX та інших, з отриманням відповідного сертифікату. Пропозиції щодо 

МВОК, які можуть зараховуватися в якості дисципліни вільного вибору, подають 

кафедри на розгляд навчально-методичного відділу. Навчально-методичний 

відділ спільно з Центром інноваційних технологій проводять фахову експертну 

перевірку пропонованих МВОК та видає рецензію, в якій вказує доцільність чи 

недоцільність зарахування кредитів за проходження відповідних МВОК. Перелік 

МВОК, які можуть зараховуватися як дисципліни вільного вибору, щорічно 

затверджується вченою радою Університету. 

5.12. Здобувач вищої освіти, який пройшов МВОК і отримав відповідний 

сертифікат, має право звернутися до деканату з проханням зарахувати  МВОК як 

дисципліну вільного вибору. На підставі заяви і поданого сертифікату деканат 

видає розпорядження про призначення комісії, яка визначає форму та строк 

проведення атестації для визнання результатів навчання, набутих під час 

проходження МВОК. Результати атестації вносяться комісією у заліково-

екзаменаційну відомість, яка видається деканатом, та ІНП здобувача вищої освіти. 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  

6.1. Положення затверджується вченою радою Університету і вводиться в 

дію наказом ректора Університету.  

6.2. Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи 

Університету в межах своїх повноважень, що встановлені посадовими 

інструкціями.  

6.3. Зміни і доповнення до Положення розглядаються і затверджуються 

вченою радою Університету і вводяться в дію наказом ректора Університету. 

  



Додаток 2 

ПЕРЕЛІКИ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

кафедри _____________________________________________________________ 

на 20__/20__ навчальний рік 

 

№ з/п Назва дисципліни Викладач 

Семестр, з якого 

починається 

вивчення 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість годин 

Аудиторних годин: 

Лекц. Лаб. Практ. Сем. Інд. 

Освітній ступінь «бакалавр» / освітній ступінь «молодший бакалавр» 

1.           

2.           

…           

Сертифікована програма «_____________________________________________________________» 

1.           

2.           

…           

Освітній ступінь «магістр» 

1.           

2.           

…           

Сертифікована програма «_____________________________________________________________» 

1.           

2.           

…           

Освітній ступінь «доктор філософії» 

Блок 1 

1.           

2.           

…           

Блок 2 

1.           

2.           

…           
 

 

Затверджено рішенням засідання кафедри від «___» ________________ ______ р.    Завідувач кафедри ___________   ___________________ 
                   (підпис)          (прізвище, ініціали) 

 



Додаток 3 

СЕРТИФІКОВАНА ПРОГРАМА 

«__________________________________» 

 

Рівень вищої освіти: 

 

Освітній ступінь: 

 

Галузь знань / Спеціальність 

 

Мета сертифікованої програми: 

 

Програмні компетентності та результати навчання: 

компетентності: 

результати навчання: 

Загальний обсяг сертифікованої програми:  

 

Вимоги до отримання сертифікату: 

 

Назва кваліфікації: 

 

Кафедра, що забезпечує викладання дисциплін: 

 

Керівник програми: 

 

2. Перелік дисциплін сертифікованої програми  

Шифр 

дисциплі

ни 

Назва дисципліни 
Кафедра, що забезпечує 

викладання 

Кількість 

кредитів / 

годин 

Семестри, в 

яких планується 

вивчення 

СП 1     

СП 2     

…     

 

 



Додаток 4 
 

Перелік вибіркових дисциплін (за вільним вибором студента) на 20__/20__ н.р. 

Шифр 

навчальних 

дисциплін і 

практик 

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ 

К
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д

и
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и
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С

 

Години Підсумковий 
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Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

П.І.П. викладача 
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Навчальні заняття 
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Затверджено на засіданні вченої ради Ізмаїльського державного гуманітарного університету  

 
Протокол № ___ від ____________________ р 

 

 

 

                  
 

Голова вченої ради __________________ Я. В. Кічук 



Додаток 5.1  

Декану факультету 

_________________________________  

_________________________________  

студента ___ курсу, групи __________  

_________________________________  

 

Заява* 

Прошу перезарахувати мені навчальну дисципліну (курсову роботу, 

практику)____________________________________________________________  
(назва) 

на підставі навчальної (-их) дисципліни (курсового проекту, 

практики)____________________________________________________________  
(назва) 

із якої (-их) я атестований(-а) у _________________________________________  

____________________________________________________________________  
(назва закладу вищої освіти) 

Я ознайомлений(-а) з порядком перезарахування (зарахування) навчальних 

дисциплін чи інших компонентів навчального плану в Ізмаїльському 

державному гуманітарному університеті.  

 

До заяви додаю: _____________________________________________________  

____________________________________________________________________  
(назва документа, який засвідчує атестацію) 

 

(дата )           (підпис)  

 
 

* Заява оформляється окремо на кожну дисципліну (курсовий проект, практику) 

передбачену навчальним планом спеціальності. У разі співпадіння назв і загального обсягу 

годин (кредитів ЄКТС) компонентів, на перезарахування таких дисциплін оформляється 

одна заява. 

  



Додаток 5.2  

Декану факультету 

_________________________________  

_________________________________  

студента ___ курсу, групи __________  

_________________________________  

 

Заява* 

Прошу зарахувати мені, як вибіркову(-і) навчальну(-і) дисципліну(-и) 

____________________________________________________________________  
(назва) 

із якої(-их) я атестований(-а) у _________________________________________  

____________________________________________________________________  
(назва закладу вищої освіти) 

Я ознайомлений(-а) з порядком перезарахування (зарахування) навчальних 

дисциплін чи інших компонентів навчального плану в Ізмаїльському 

державному гуманітарному університеті.  

 

До заяви додаю: _____________________________________________________  

____________________________________________________________________  
(назва документа, який засвідчує атестацію) 

 

(дата)            (підпис)  

 
 

* Заява оформляється на дисципліни на кожний семестр до видання наказу по Університету 

про результати електронного запису на вивчення дисциплін вільного вибору.  

 

  



Додаток 6  

 

ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЛИСТОК  

про перезарахування освітнього компоненту 

здобувачу вищої освіти 

______________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

освітнього ступеня:  _____________________________________________ 

спеціальності:  _____________________________________________ 

освітньої програми: _____________________________________________ 

Форма навчання: __________ Курс: ________ Група: __________ 

 
Назва освітнього 

компоненту 

Кількість 

кредитів 
Рішення експертної комісії Підстава 

    

 

 

Гарант освітньої програми   __________         _______________  
      (підпис)                                       (прізвище)  

Куратор академічної мобільності  __________         _______________ 
      (підпис)                                       (прізвище)  

Викладач кафедри     __________         _______________  
      (підпис)                                       (прізвище)  

 


