
 
 

Міністерство освіти і науки України  

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

Н А К А З  

 

_____20 грудня____ 2019 р.            Кременчук                    № 342-1 
 

Про затвердження Алгоритму вибору 

дисциплін розділу «Навчальні дисципліни 

за вибором студента» навчальних планів  

освітніх ступенів «бакалавр», «магістр»; 

заповнення індивідуального навчального  

плану студента (ІНПС) 

 

Відповідно до наказів ректора від 06 листопада 2019 року № 303 «Про 

затвердження Положення про формування та процедуру вибору навчальних 

дисциплін розділу «Вибіркові навчальні дисципліни» навчальних планів освітніх 

рівнів бакалавр, магістр» та № 301 «Про затвердження Порядку ведення 

індивідуального навчального плану студента», 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. ЗАТВЕРДИТИ «Алгоритм вибору дисциплін розділу «Навчальні 

дисципліни за вибором студента» навчальних планів освітніх ступенів «бакалавр», 

«магістр»; заповнення індивідуального навчального плану студента (ІНПС)» 

(додаток). 

2. КЕРУВАТИСЯ наступним відповідальним особам Алгоритмом під час 

формування ІНПС: 

ГАЙКОВА Тетяна Владиславівна – заступник директора навчально-

наукового інституту механіки та транспорту; 

ЗАЧЕПА Юрій Володимирович – заступник директора інституту 

електромеханіки, енергозбереження і систем управління; 

САНЬКОВ Сергій Володимирович – заступник декана факультету 

електроніки та комп’ютерної інженерії; 

ПРЯХІНА Катерина Андріївна – заступник декана факультету економіки і 

управління; 

ЛІТВІНОВА Ольга Володимирівна – заступник декана факультету права, 

гуманітарних і соціальних наук; 

КОЗАРЬ Валентин Іванович – заступник декана факультету природничих 

наук. 

3. ПОКЛАСТИ контроль за виконанням цього наказу на проректора з 

НПМР проф. Костіна В.В.  

 

Ректор                                                                                                        М.В. Загірняк 



Алгоритм 

вибору дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за вибором студента» 

навчальних планів, заповнення індивідуального навчального плану 

студента (ІНПС) 

 

Освітній ступінь бакалавра (денна форма): 

 

• Заповнення студентом заяви на вибір конкретного блоку складової 

професійно орієнтованих дисциплін розділу «Навчальні дисципліни 

за вибором студента» (при вступі або 1-5 вересня першого року 

навчання). Контролює процес куратор групи. 

• Аналіз заяв студентів першого року навчання завідувачем кафедри. 

Складання завідувачем кафедри службової записки на ім´я 

директора інституту (декана факультету) (вересень першого року 

навчання) (додаток 1). 

• Аналіз службових записок завідувачів кафедр. Складання 

директором інституту (деканом факультету) службової записки на 

ім´я начальника навчального відділу (вересень першого року 

навчання) (додаток 2). 

• Оформлення титульного листа ІНПС, заповнення студентом ІНПС 

по семестрах та курсах у розрізі: обов´язкові дисципліни, 

дисципліни обраного блоку складової професійно орієнтованих 

дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за вибором студента», 

практична підготовка (вересень першого року навчання). Контролює 

процес куратор групи. 

• Заповнення студентом заяви (продовження) на вибір дисциплін 

складової дисциплін вільного вибору розділу «Навчальні 

дисципліни за вибором студента» (з 1.09 до 20.03 другого курсу). 

• Аналіз заяв студентів другого курсу навчання завідувачем кафедри. 

Складання завідувачем кафедри службової записки на ім´я 

директора інституту (декана факультету) (до 01.04 другого курсу) 

(додаток 3). 

• Аналіз службових записок завідувачів кафедр. Складання 

директором інституту (деканом факультету) службової записки на 

ім´я начальника навчального відділу (до 01.05 другого курсу)  

(додаток 4). 

• Заповнення студентом ІНПС по семестрах та курсах у розрізі: 

дисципліни вільного вибору (травень другого курсу). 

 

Освітній ступінь бакалавра (заочна форма): 

 

Студенти заочної форми навчання обирають певний блок складової 

професійно орієнтованих дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за 

вибором студента» у першу установчу сесію (1 рік навчання), дисципліни 



вільного вибору – в осінню сесію третього семестру. Оформлення 

документів аналогічно денній формі навчання. 

 

Освітній ступінь магістра (денна, заочна форми): 

 

• Заповнення студентом заяви на вибір блоку складової професійно 

орієнтованих дисциплін та дисциплін складової дисциплін вільного 

вибору розділу «Навчальні дисципліни за вибором студента» (до 

20.03 останнього року навчання за попереднім освітнім рівнем або 

при вступі на рівень магістра). 

• Аналіз заяв студентів першого року навчання завідувачем кафедри. 

Складання завідувачем кафедри службової записки на ім´я 

директора інституту (декана факультету) (до 01.04 останнього року 

навчання за попереднім освітнім рівнем; додатково у серпні) 

(додаток 5). 

•  Аналіз службових записок завідувачів кафедр. Складання 

директором інституту (деканом факультету) службової записки на 

ім´я начальника навчального відділу (до 01.05 останнього року 

навчання за попереднім освітнім рівнем; додатково у серпні) 

(додаток 6). 

• Оформлення титульного листа ІНПС, заповнення студентом ІНПС 

по семестрах та курсах у розрізі: обов´язкові дисципліни, навчальні 

дисципліни обраного блоку складової професійно орієнтованих 

дисциплін, дисципліни за вибором студента розділу «Навчальні 

дисципліни за вибором студента», практична підготовка (вересень 

першого року навчання). 

 

Нормативні документи для використання (документообіг сайту 

університету): 

1) Положення про формування та процедуру вибору навчальних 

дисциплін розділу «Вибіркові навчальні дисципліни» навчальних 

планів освітніх рівнів бакалавр, магістр+додаток (заява студента 

на вибір) (наказ від 06.11.2019 р. № 303-1). 

2) Порядок ведення індивідуального навчального плану студента 

(Форма № Н-2.02у) (наказ від 06.11.2019 р. № 301-1). 

3) Положення про формування та процедуру вибору навчальних 

дисциплін розділу «Вибіркові навчальні дисципліни» навчальних 

планів освітніх рівнів бакалавр, магістр+додаток (заява студента 

на вибір) (наказ від 22.06.2016 р. № 144-1) 

4) Порядок ведення індивідуального навчального плану студента 

(наказ від 12.05.2016 р. № 102-1). 

 

 



Додаток 1 

Директору інституту/декану факультету  

______________________ 

ПІП 

 

Службова записка 

 

Доводжу до Вашого відома, що студенти I курсу спеціальностей 

__________ (денна, заочна форми навчання) освітнього ступеня бакалавра у 

розділі «Навчальні дисципліни за вибором студента» навчальних планів 

обрали наступні блоки професійно орієнтованих дисциплін: 

 

Назва ОПП (ОНП) 

Блок професійно 

орієнтованих 

дисциплін 

Кількість 

студентів 

   

   

 

Підстава: заяви студентів.  

 

02.09.20___ р. 

Завідувач кафедри 

 

 



Додаток 2 

Начальнику навчального відділу  

Замарєвій О. Г.  

 

 

Службова записка 

 

Доводжу до Вашого відома, що студенти I курсу інституту (факультету) 

_____ (денна, заочна форми навчання) освітнього ступеня бакалавра у розділі 

«Навчальні дисципліни за вибором студента» навчальних планів обрали 

наступні блоки професійно орієнтованих дисциплін:  

Назва ОПП (ОНП) 
Блок професійно 

орієнтованих дисциплін 

Кількість 

студентів 

   

   

 

Підстава: подання завідувачів кафедр на основі аналізу заяв студентів. 

Такий вибір дає можливість сформувати рентабельні групи та 

задовольняє вимогам (Положення про формування та процедуру вибору 

навчальних дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за вибором студента» 

навчальних планів освітніх ступенів бакалавра, магістра).  

Прошу врахувати цей вибір при формуванні груп та розкладу занять 

для студентів та викладачів. 

 

02.09.20__ р. 

Директор інституту/декан факультету  



Додаток 3 

Директору інституту/декану факультету  

______________________ 

ПІП 

 

Службова записка 

 

Доводжу до Вашого відома, що студенти II курсу спеціальностей 

______________ (денна, заочна форми навчання) освітнього ступеня 

бакалавра у розділі «Навчальні дисципліни за вибором студента» навчальних 

планів обрали наступні навчальні дисципліни вільного вибору:  

 

Назва ОПП (ОНП) 
Дисципліни вільного 

вибору 

Кількість 

студентів 

   

   

 

Підстава: заяви студентів. 

 

25.03.20___ р. 

Завідувач кафедри 



Додаток 4 

Начальнику навчального відділу  

Замарєвій О. Г.  

 

Службова записка 

 

Доводжу до Вашого відома, що студенти II курсу інституту 

(факультету) ________ (денна, заочна форми навчання) освітнього ступеня 

бакалавра у розділі «Навчальні дисципліни за вибором студента» навчальних 

планів обрали наступні навчальні дисципліни вільного вибору:  

 

Назва ОПП (ОНП) 
Дисципліни 

вільного вибору 

Кількість 

студентів 

   

   

 

Підстава: подання завідувачів кафедр на основі аналізу заяв студентів. 

Такий вибір дає можливість сформувати рентабельні групи та 

задовольняє вимогам (Положення про формування та процедуру вибору 

навчальних дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за вибором студента» 

навчальних планів освітніх ступенів бакалавра, магістра).  

Прошу врахувати цей вибір при формуванні груп та розкладу занять 

для студентів та викладачів. 

 

15.04.20__ р. 

Директор інституту/декан факультету  



Додаток 5 

Директору інституту/декану факультету  

______________________ 

ПІП 

 

Службова записка 

 

Доводжу до Вашого відома, що студенти першого року навчання за 

освітнім ступенем магістра спеціальностей __________ (денна, заочна форми 

навчання) у розділі «Навчальні дисципліни за вибором студента» навчальних 

планів обрали дисципліни:  

Назва ОПП 

(ОНП) 

Дисципліни 

вільного вибору 

Блок професійно 

орієнтованих 

дисциплін 

Кількість 

студентів 

    

    

 

Підстава: на основі аналізу заяв студентів. 

 

25.03 20__  р. 

Завідувач кафедри 

 

 

 



Додаток 6 

Начальнику навчального відділу  

Замарєвій О. Г.  

 

Службова записка 

 

Доводжу до Вашого відома, що студенти першого року навчання за 

освітнім ступенем магістра інституту (факультету) _____ (денна, заочна 

форми навчання) у розділі «Навчальні дисципліни за вибором студента» 

навчальних планів обрали наступні блоки та дисципліни:  

 

Назва ОПП (ОНП) 

блок 

професійно 

орієнтованих 

дисциплін 

Дисципліни 

вільного вибору 

Кількість 

студентів 

    

    

 

Підстава: подання завідувачів кафедр на основі аналізу заяв студентів. 

Такий вибір дає можливість сформувати рентабельні групи та 

задовольняє вимогам (Положення про формування та процедуру вибору 

навчальних дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за вибором студента» 

навчальних планів освітніх ступенів бакалавра, магістра).  

Прошу врахувати цей вибір при формуванні груп та розкладу занять 

для студентів та викладачів. 

 

15.04.20_  р. 

Директор інституту/декан факультету 


