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1. Освітній процес у ТНПУ щодо підготовки здобувачів першого, другого і 

третього рівнів вищої освіти за ступенями «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» 
(далі здобувачів) в основному регламентується «Положенням про організацію 
освітнього процесу». Дане Положення має на меті конкретизувати механізм вільного 
вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін (НД). 

2. Для реалізації права на індивідуальну траєкторію навчання кожен здобувач 
складає на наступний навчальний рік індивідуальний навчальний план, в якому 
відображені: перелік НД та інших компонент освітньої програми, кількість часу на їх 
реалізацію, види і терміни підсумкового контролю, практичної підготовки тощо. 
Формування індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти передбачає 
можливість вільного вибору навчальних дисциплін з дотриманням послідовності їх 
вивчення відповідно до структурно-логічної схеми підготовки фахівців. 

3. ТНПУ забезпечує вільний вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених 
відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не 
менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС для даного рівня вищої освіти. 
Частка вибіркових дисциплін складається з двох частин, орієнтовно розподілених так:  

1) 75% - професійно-орієнтовані вибіркові дисципліни за спеціальністю;  
2) 25% - дисципліни загальної підготовки та/або будь-які дисципліни з інших 

спеціальностей, освітніх програм чи інших рівнів вищої освіти ТНПУ / інших ЗВО за 
програмами зовнішньої чи внутрішньої академічної мобільності. 

В ТНПУ здобувачам гарантоване право вільного вибору навчальних дисциплін не 
тільки з освітніх програм, на яких вони навчаються, а й з каталогів циклів загальної і 
професійної підготовки будь-яких рівнів вищої освіти, року навчання і спеціальності в 
ТНПУ.  

Здобувачі також можуть вільно обирати і вивчати навчальні дисципліни в інших 
закладах вищої освіти, в тому числі закордонних. Порядок зарахування таких 
дисциплін (окремих змістових модулів НД) здійснюється в ТНПУ за погодженням із 
гарантом освітньої програми шляхом визнання вченою радою факультету 
представленого здобувачем документа від іншого ЗВО, що засвідчує засвоєння 
здобувачем даної навчальної дисципліни в іншому ЗВО, в рамках реалізації права на 
внутрішню чи зовнішню академічної мобільності відповідно до «Положення про 
порядок реалізації права на академічну мобільність 
(http://tnpu.edu.ua/about/publicinform/upload/2019/Polozhenniaproporiadokrealizatsii 
pravanaakademichnumobilnist.pdf). 

4. Механізм реалізації права здобувача вищої освіти на вільний вибір навчальних 
дисциплін передбачає організаційні поетапні процедури. 

Перший етап - підготовчий. Для кожної освітньої програми (ОП) усіх рівнів 
вищої освіти на навчальний рік факультетами і кафедрами складаються каталоги 
навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів з циклу загальної підготовки і циклу 
професійної підготовки, які містять: переліки дисциплін (як правило обсягом 3-4 
кредити ЄКТС і у кількості, що забезпечує реальний і вільний вибір) з короткими 
анотаціями і силабусами (робочими програмами); прізвища та ініціали, наукові ступені 
і вчені звання викладачів. 

«Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів з циклу загальної 
підготовки» спільний для всіх ОП (спеціальностей і спеціалізацій) даного року 
навчання і рівня вищої освіти. 

«Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів з циклу професійної 
підготовки» формується на факультетах окремо для кожної ОП даного року навчання і 
рівня вищої освіти.  

Другий етап - інформаційний. На офіційному сайті ТНПУ для освітніх програм ІІ- 
ІV курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти і II курсу третього (доктора 
філософії) рівня вищої освіти не пізніше 1 лютого поточного навчального року 
оприлюднюються каталоги навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів з циклу 
загальної підготовки і каталоги навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів з 
циклу професійної підготовки. Обрання навчальних дисциплін із зазначених каталогів 
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для вивчення на II-IV курсах здійснюється здобувачами І-ІІІ курсів відповідно. 
Для першого року навчання на ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

ОП другого (магістерського) і третього (доктора філософії) рівнів вищої освіти - 
каталоги навчальних дисциплін оприлюднюються не пізніше 1 вересня поточного року. 
Обрання навчальних дисциплін із зазначених каталогів здобувачами І курсу 
здійснюється у перші дні навчання в університеті. 

Здобувачі мають можливість у відкритому загальному доступі (без вхідних 
паролів і кодів доступу) ознайомитись з переліками всіх дисциплін, анотаціями і 
силабусами НД в каталогах обох типів будь-якої освітньої програми (спеціальності і 
спеціалізації), рівня вищої освіти. Водночас на сервері електронних ресурсів ТНПУ 
(http://tnpu.edu.ua/recourses/) розміщуються переліки навчальних дисциплін без 
силабусів (місять лише назви НД, дані про викладачів, короткі анотації). 

В період до 1 березня викладачі можуть вести інформаційну кампанію для 
поглибленого ознайомлення здобувачів І-ІІІ курсів очного навчання першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти і І курсу третього (доктора філософії) рівня вищої 
освіти із елективними авторськими курсами (НД). Ця робота проводиться у вигляді 
зустрічей зі студентами/аспірантами, презентацій цікавих матеріалів, відео фрагментів 
з контенту тієї чи іншої НД. 

Інформаційна кампанія про вибіркові дисципліни для здобувачів І курсу очного, 
вечірнього і заочного навчання третього (доктора філософії) і очного та заочного 
навчання другого (магістерського) рівнів вищої освіти триває протягом першого тижня 
після зарахування до ТНПУ. 

Для освітньо-професійних програм магістратури тривалістю 1 рік і 4 місяці на ІІ 
курсі вибіркові навчальні дисципліни, як правило, не передбачаються. 

Терміни вибору навчальних дисциплін здобувачами заочної форми навчання ІІ-ІІІ 
курсів регламентуються з урахуванням сесійних періодів на факультетах. 

Третій етап - етап реального вибору. Реальний вибір НД здійснюється 
здобувачами І-ІІІ курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, як правило, 
протягом березня поточного навчального року із застосуванням сервера електронних 
ресурсів ТНПУ. Для створення умов вільного вибору здобувачами навчальних 
дисциплін цей період може проходити у декілька турів. 

1) перший тур - вибір здобувачами вищої освіти однієї чи декількох вибіркових 
дисциплін (і викладачів) шляхом персоніфікованого опитування (анкетування) на 
платформі сервера електронних ресурсів ТНПУ (посилання на анкети розміщуються 
на інформаційному порталі університету окремо для кожної спеціальності); якщо в 
першому турі одна (чи декілька навчальних дисциплін) набрали найбільше голосів і за 
сумарним обсягом відповідають передбаченій навчальним планом даної ОП кількості 
кредитів ЄКТС на вибіркові НД, другий тур не проводиться, анкетування вважається 
завершеним; 

2) якщо за результатами першого туру дві або більше дисциплін набрали 
однакову найбільшу кількість голосів, але при цьому сумарний обсяг кредитів ЄКТС не 
відповідає (перевищує або менший за передбачену кількість часу) передбаченій 
навчальним планом даної ОП кількості кредитів ЄКТС на вибіркові НД, оперативно 
організовується другий тур анкетування – в анкеті залишаються ці дві чи більше 
дисципліни і щодо них проводиться повторне голосування; у випадку, якщо і в другому 
турі анкетування здобувачі не обрали необхідної за обсягом кількості НД, анкетування 
більше не проводиться, питання вибору дисциплін з числа тих, що набрали найбільшу, 
але однакову кількість голосів, вирішується програмною радою і гарантом освітньої 
програми. 

3) погодження навчально-методичним відділом переліків навчальних дисциплін (і 
викладачів), вибраних здобувачами вищої освіти, із завідувачами відповідних кафедр і 
деканами (заступниками деканів) з метою забезпечення вимог щодо оптимальної 
чисельності студентів у групі, обсягу вибіркових дисциплін тощо.  

Після цього деканатом приймається рішення про остаточний перелік дисциплін за 
вільним вибором студентів.  

Деканати на основі переліку обраних здобувачами дисциплін складають робочі 
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навчальні плани на навчальний рік (а потім і розклади занять) так, щоб можна було 
оптимально спланувати навчальне навантаження викладачів і організувати 
навчальний процес у групах (підгрупах – за необхідності поділу груп під час 
практичних чи лабораторних занять) шляхом їх об’єднання для лекційних занять тощо. 
Так, у випадку, якщо та чи інша навчальна дисципліна обрана здобувачами декількох 
різних освітніх програм, робочі навчальні плани складаються так, щоб ця навчальна 
дисципліна вивчалась на різних освітніх програмах у одному й тому ж семестрі. 

Для здобувачів І курсу очного, вечірнього і заочного навчання третього (доктора 
філософії) і очного та заочного навчання другого (магістерського) рівнів вищої освіти 
етап реального вибору триває протягом перших десяти днів після зарахування до 
ТНПУ і завершується складанням індивідуальних навчальних планів здобувача на 
перший рік навчання. 

5. Для реалізації права здобувачів вищої освіти на вибірковість дисциплін
факультети мають забезпечити сприятливі умови в розкладах занять. Для того, щоб 
дати можливість здобувачам вивчати дисципліни з інших освітніх програм, планується 
гнучкий розклад занять, в тому числі, за необхідності - загальноуніверситетський 
(загальнофакультетський) день для вивчення вибіркових дисциплін. 

6. Для студентів бакалаврського рівня вищої освіти, що вступили до ТНПУ на
освітні програми за подвійними спеціальностями (спеціалізаціями), в індивідуальному 
плані виділяється перелік навчальних дисциплін другої спеціальності (спеціалізації). 
Якщо кількість академічних груп студентів основної спеціальності така, що дозволяє 
пропонувати дві чи більше других спеціальностей (спеціалізацій), деканат факультету 
повинен забезпечити умови вільного вибору. Механізм вибору другої спеціальності 
(спеціалізації) студентами передбачає організаційні процедури в такій послідовності: 

1) ознайомлення студентів в усній формі, оприлюднення в кінці серпня – перших
числах вересня І семестру в усній формі, на сайті факультету (інформаційному 
порталі ТНПУ), стендах оголошень з переліками других спеціальностей 
(спеціалізацій); 

2) попередній запис студентів у старост академічних груп (за необхідності при
допомозі кураторів чи координаторів ЄКТС факультетів) на другі спеціальності 
(спеціалізації) протягом перших десяти днів вересня (бланки відповідних відомостей 
видаються деканатами); 

3) погодження вибору студентами других спеціальностей (спеціалізацій) з
деканатами з метою забезпечення вимог щодо мінімальної чисельності студентів у 
групі, кількості і обсягу вибіркових дисциплін тощо; 

4) подання на ім’я декана факультету заяви в письмовій формі з проханням
забезпечити вибір другої спеціальності (спеціалізації); 

5) на основі поданих заяв студентів деканат формує академічні групи з
урахуванням других спеціальностей (спеціалізацій). 

З урахуванням вибору студентами першого курсу других спеціальностей 
(спеціалізацій) та вибіркових дисциплін формуються остаточні індивідуальні навчальні 
плани на перший рік навчання. 

7. Хід освітнього процесу привселюдно відображається в розкладах занять,
графіках проходження практик, модульного і підсумкового контролю на стендах та 
інформаційному порталі офіційного сайту ТНПУ, орієнтованих в основному на 
академічні групи чи курсові потоки здобувачів вищої освіти. 

Практичні і лабораторні заняття із навчальних дисциплін вільного вибору 
здобувачів проводяться в аудиторіях або навчальних лабораторіях, оснащених 
необхідними технічними засобами, обчислювальною технікою як правило, з 
академічною групою. З окремих навчальних дисциплін, виходячи з особливостей їх 
вивчення та вимог безпеки життєдіяльності, допускається поділ академічної групи на 
підгрупи. 

Лабораторне заняття проводиться з кількістю ЗВО, що не суперечить безпечним і 
нешкідливим умовам навчання, як правило, в підгрупах чисельністю 12-15 осіб 
(половина академічної групи). 

Практичні заняття з іноземних мов проводяться з підгрупами, як правило, в складі 
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12-15 осіб (половина академічної групи). 
В ТНПУ для малочисельних академічних груп здобувачів ступенів вищої освіти 

«бакалавр», «магістр» і «доктор філософії» з кількістю не більше відповідно 5, 3 і 2 
осіб, як правило, навчальний процес організовується за комбінованим розкладом, який 
передбачає відвідування здобувачами таких груп занять разом зі здобувачами інших 
академічних груп, тобто, утворюються об’єднані (укрупнені) групи здобувачів. 
Комбінований розклад для студентів затверджується деканом (заступником декана) 
факультету, а аспірантів - завідувачем відділу докторантури і аспірантури. 

У випадку, коли здобувачі малочисельних груп вивчають вибіркові дисципліни 
професійної підготовки, які не вивчаються на інших освітніх програмах 
(спеціальностях) і укрупнення академічних груп неможливе, застосовується змішане 
навчання (поєднується традиційне аудиторне і дистанційне навчання). 

На мистецько-творчих спеціальностях практичні заняття з фахових навчальних 
дисциплін можуть проводитися з 2-3 або індивідуально з одним здобувачем. 
Індивідуальні навчальні заняття можуть проводитись також з окремими здобувачами 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, якщо з даної освітньо-наукової 
програми (спеціальності) в ТНПУ навчається одна особа або здобувач обирає 
унікальну вибіркову навчальну дисципліну відповідно до наукового профілю (теми) 
дисертації. 


