Порядок вільного вибору навчальних дисциплін
для створення індивідуальної освітньої траєкторії
Кожен здобувач вищої освіти має право персонально обрати із
загальноуніверситетського каталогу вибіркові дисципліни та створити власну
індивідуальну освітню траєкторію.
Вибіркові навчальні дисципліни – це дисципліни, які пропонуються закладом
вищої освіти для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб особи
для власного особистісного та професійного розвитку, потреб суспільства та держави,
ефективнішого використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних
особливостей тощо.
Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної
кількості кредитів ЄКТС, передбачених для кожного рівня освіти. Обрання
вибіркових навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти із університетського
каталогу проводиться на засадах прозорості та студентоцентризму.
Університетський каталог вибіркових дисциплін складається з трьох частин:
– каталог вибіркових навчальних дисциплін для першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти;
– каталог вибіркових навчальних дисциплін для другого (магістерського) рівня вищої
освіти;
– каталог вибіркових навчальних дисциплін для третього (освітньо-наукового) рівня вищої
освіти.
Навчальні дисципліни в каталогах презентуються описами дисциплін, в яких
подається основна інформація про вибіркові дисципліни та викладачів, які
пропонують їх для вивчення.

Інструкція для студентів
про порядок обрання вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік

1. При виборі навчальних дисциплін для створення власної індивідуальної
освітньої траєкторії здобувачам вищої освіти слід враховувати рекомендовану
кількість вибіркових навчальних дисциплін, відповідно до навчального плану
спеціальності.
2. До вибору навчальних дисциплін потрібно відноситись дуже відповідально,
усвідомлюючи, що перелік цих дисциплін буде внесено до індивідуального
навчального плану студента, у додаток до диплому з вказуванням отриманих балів.
3. Перед початком роботи обов’язково необхідно ознайомитися з:
головна сторінка офіційного веб-сайту університету
– «Положенням про порядок реалізації студентами права на вільний вибір
навчальних дисциплін у Центральноукраїнському державному педагогічному
університеті імені Володимира Винниченка»
https://www.cuspu.edu.ua/images/normativni_doc/poloj_vibirkov_disc_2020.PDF
– каталогом вибіркових навчальних дисциплін для першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти;
СТУДЕНТУ → Дисципліни вільного вибору студентів → Перший (бакалаврський)
рівень вищої освіти
– каталогом вибіркових навчальних дисциплін для другого (магістерського)
рівня вищої освіти;
СТУДЕНТУ → Дисципліни вільного вибору студентів → Другий (магістерський) рівень
вищої освіти

– каталогом вибіркових навчальних дисциплін для третього (освітньо-наукового)
рівня вищої освіти;
– СТУДЕНТУ → Дисципліни вільного вибору студентів → Третій (освітньонауковий) рівень вищої освіти
ел. платформа Moodle-ЦДПУ
http://moodle.kspu.kr.ua/
– анотаціями дисциплін;
– кількістю дисциплін, які необхідно вибрати.
Кількість вибіркових дисциплін для здійснення вибору здобувачами вищої освіти
першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів на 2022-2023 н.р.
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4. Для здійснення вибору декількох дисциплін та внесення їх до індивідуального
навчального плану студента на 2022-2023 навчальний рік необхідно виконати таку
послідовність дій (з 01 по 10 червня 2022):
– зайти на ел. платформу Moodle-ЦДПУ (інформацію про логіни і паролі студент
може отримати у системного адміністратора деканату свого факультету);
– у категорії «профіль» переглянути дисципліни вільного вибору студента із
університетського каталогу;
– зареєструватися на вивчення дисципліни, поставивши відмітку «Зареєструвати
мене»;
– після завершення процедури вибору надати у визначений термін заяву на ім’я
декана факультету з переліком обраних начальних дисциплін на 2022-2023
навчальний рік.
5. Студентам, вибір яких не може бути задоволений з відповідних причин,
упродовж 3-х днів повідомляється про відмову (із зазначенням причини) і
пропонується зробити вибір із переліку дисциплін, із яких сформовані групи/потоки
(з 13 по 17 червня 2022 року).
6. Остаточне опрацювання заяв студентів деканатами факультетів, прийняття
рішень щодо студентів, які не скористалися правом вільного вибору, перевірка
контингенту студентів, узгодження результатів із навчально-методичним відділом.
7. На підставі поданих заяв студентів деканати факультетів формують склади
груп/потоків із вивчення вибіркових дисциплін.
8. Сформовані списки груп подаються на затвердження ректору (червень 2022
року).
9. Деканати факультетів вносять вибіркові навчальні дисципліни до
індивідуальних навчальних планів студентів.

