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КОНЦЕПЦІЯ
формування та реалізації індивідуальної освітньої
траєкторії і права на вибір освітніх компонентів
для слухачів факультету підготовки керівних кадрів
Національної академії Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького1
( обговорено та ухвалено на засіданні вченої ради
факультету підготовки керівних кадрів 14.06.2018, протокол № 16 )
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
У статті 53 Закону України Про освіту визначено права та обов’язки
здобувачів освіти. Зокрема, відповідно до абзацу 3 пункту 1 цієї статті здобувачі
освіти мають право на «індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується,
зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів
освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня
їх складності, методів і засобів навчання».
Визначення поняття індивідуальної освітньої траєкторії наводиться у
підпункті 9 пункту 1 статті 1 цього Закону, а саме: «індивідуальна освітня
траєкторія – персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача
освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб,
мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти
видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та
запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх
складності, методів і засобів навчання. Індивідуальна освітня траєкторія в
закладі освіти може бути реалізована через індивідуальний навчальний план».
У статті 62 Закону України Про вищу освіту визначено права осіб, які
навчаються у закладах вищої освіти. Зокрема, відповідно до пункт 15 цієї статті
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здобувач має право на «вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених
відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що
становить не менше 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС,
передбачених для даного рівня вищої освіти».
Разом із тим, порядок діагностування реалізації цього положення в освітній
діяльності ЗВО деталізовано тільки в одному документі – «Методичних
рекомендаціях для експертів Національного агентства щодо застосування
Критеріїв оцінювання якості освітньої програми» (затверджено рішенням
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти протокол від 29
серпня 2019 р. № 9).
Так, у коментарі до підкритерія 2.4, який стосується можливості
формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти,
зокрема, зазначено, таке: «До числа вибіркових освітніх компонентів можуть
включатися також і практики. Дисципліни можуть вважатися вибірковими лише
якщо вони є такими з точки зору здобувача вищої освіти. Дисципліни «за
вибором закладу» не можуть вважатися вибірковими, оскільки з точки зору
здобувача вищої освіти вони є обов’язковими. В основі системи вибіркових
дисциплін має лежати індивідуальний вибір кожного здобувача вищої освіти.
Це не заперечує права ЗВО запроваджувати обґрунтовані обмеження щодо
мінімальної та максимальної кількості здобувачів, які можуть обрати певну
дисципліну. В окремих випадках вибір дисциплін може відбуватися в межах
існуючої академічної групи – якщо на це існують ті чи інші причини
організаційного або навчального характеру. Однак, ЗВО зобов’язаний вжити
усіх розумних заходів для того, щоб гарантувати право здобувачів вищої освіти
на індивідуальне обрання дисциплін; зокрема, він у межах своєї автономії може
утворювати нові групи для різних дисциплін або обирати інші організаційні
форми для забезпечення цього права.
Підкритерій 2.4 охоплює не лише вибіркові дисципліни, але й інші
інструменти формування індивідуальної освітньої траєкторії, які може
запропонувати ЗВО (компенсаційні курси, факультативи тощо). Вони мають
оцінюватися насамперед з погляду відповідності потребам та інтересам
здобувачів вищої освіти.
Основними доказами, що дозволяють встановити відповідність цьому
підкритерію, є індивідуальні навчальні плани здобувачів вищої освіти;
документи, що регулюють порядок вибору дисциплін; інформація, отримана
безпосередньо під час інтерв’ювання здобувачів освіти.
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ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ВИБІР
ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ
ВРАХОВУЮЧИ нагальну необхідність:
забезпечення функціонування органів державної влади в умовах
особливого періоду;
концентрації усіх зусиль та службового часу для виконання постійно
зростаючих вимог щодо підготовки офіцерських кадрів нової генерації, здатних
виконувати завдання в умовах гібридного протиборства;
регулярного оновлення освітніх компонентів освітніх програм та
навчальних планів факультету підготовки керівних кадрів для забезпечення
міцного взаємозв’язку теорії з практикою діяльності Держприкордонслужби та
інших складових сектору безпеки і оборони України;
одночасного здобуття слухачами факультету двох освіт: вищої освіти зі
спеціальності та вищої військової освіти;
раціонального використання державних асигнувань на підготовку
військових фахівців за державним замовленням,
ОСНОВНИМИ ПРИНЦИПАМИ формування та реалізації індивідуальної
освітньої траєкторії і права на вибір освітніх компонентів для слухачів
факультету підготовки керівних кадрів вважати:
1. Принцип практичної спрямованості слухача, при якому враховується
досвід його службової (оперативно-службової, оперативно-бойової,
службово-бойової) діяльності на посадах в Держприкордонслужбі або в
інших складових сектору безпеки і оборони України з урахуванням
реальних та перспективних потреб цих відомств.
2. Принцип наукової спрямованості слухача, при якому враховуються
його наукові інтереси та науковий доробок, які пов’язані з найбільш
актуальними
та
проблемними
питаннями
функціонування
Держприкордонслужби або інших складових сектору безпеки і оборони
України, а також напрямами наукових досліджень профільних кафедр.
3. Принцип ефективності, якій передбачає, що процедури формування та
реалізації індивідуальної освітньої траєкторії і права на вибір освітніх
компонентів мають бути реалістичними, зрозумілими та організованими у
зручний для слухачів спосіб.
Зазначені перший та другий принципи визначають рамкові змістовні
засади, у межах яких визначаються НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ТА
РЕАЛІЗАЦІЇ індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір
освітніх компонентів, а саме:
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Напрями формування
Основні:
1. Вибір
навчальних
дисциплін,
участь
у
складанні індивідуального
навчального
плану
в
частині.

2. Участь у складанні
індивідуального
графіку
навчання.

3. Участь у формуванні
теми
кваліфікаційної
випускної
роботи
з
найбільш актуальних та
проблемних питань, які
стосуються
набутого
досвіду
та
специфіки
перспективної
діяльності
слухачів.
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Вивчення обраних
навчальних
дисциплін
відповідно
до
індивідуального
навчального плану.

1. Положення про організацію освітнього
процесу
в
Національній
академії
Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького.
Пункти 46, 55.
2. Положення
про
навчання
за
індивідуальним
графіком
та
індивідуальним
навчальним
планом
здобувачів вищої освіти НАДПСУ.
Розділ 2 «Навчання за індивідуальним
навчальним планом».
Навчання
за Положення
про
навчання
за
індивідуальним
індивідуальним
графіком
та
графіком навчання. індивідуальним
навчальним
планом
здобувачів вищої освіти НАДПСУ.
Розділ 1 «Навчання за індивідуальним
графіком».
Виконання
Тимчасова інструкція з порядку виконання
кваліфікаційної
та захисту кваліфікаційних випускних
випускної роботи.
робіт на здобуття освітнього ступеня
магістра зі спеціальностей 252 «Безпека
державного кордону», 253 «Військове
управління (за видами збройних сил)», 256
«Національна безпека (сфера прикордонної
діяльності)»
і
оперативно-тактичного
(оперативно-стратегічного) рівня вищої
військової освіти у Національній академії
Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького.
Пункт 2.1 «Порядок формування тематики
та призначення керівників і консультантів
кваліфікаційних
випускних
робіт.
Керівництво
слухачем
під
час
дослідження». Додаток В.
Проходження
Програми практичної підготовки, що
практичної
затверджуються ректором Національної
підготовки
академії та погоджуються з провідними
(стажування
на підрозділами
Адміністрації
посадах
за Держприкордонслужби.
призначенням).

4. Вибір
місця
проходження
практичної
підготовки (стажування на
посадах за призначенням);
участь
у
формуванні
індивідуального завдання
на стажування та плану
стажування.
5. Вибір
теми Виконання
індивідуального завдання з індивідуального
навчальної дисципліни з завдання.
пропонованого
переліку
або пропонування власної
теми
(курсова
робота
(курсовий
проект),

1. Робочі програми навчальних дисциплін.
2. Методичні
рекомендації
щодо
виконання індивідуальних завдань з
навчальних
дисциплін
[Електронний
ресурс] / укладач Д. А. Купрієнко. –
Хмельницький : Електронне видання
факультету підготовки керівних кадрів
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контрольна (розрахункова,
графічна,
розрахунковографічна)
робота,
реферат, есе, а також
нетипові завдання).
Додаткові:
6. Запит на отримання
індивідуальних
консультацій від науковопедагогічного та керівного
складу з тем, що цікавлять.
7. Ознайомлення
з
тематикою та планами
проведення
навчальнопрактичних заходів; вибір
тих, що мають інтерес.

Напрями реалізації

Нормативний документ,
у якому визначено процедуру
НАДПСУ, 2019. – Версія від 13.11.2019. –
52 с.

Отримання
індивідуальних
консультацій.

Інструкція з організації та проведення
самостійної підготовки слухачів, курсантів
Національної
академії
Державної
прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького. Пункти 2.7, 3.2, 3.7.
Участь у круглих Плани
проведення
круглих
столів,
столах, тренінгах, тренінгів,
факультативів
та
інших
факультативах та навчально-практичних заходів.
інших
заходах
відомчого,
міжвідомчого
та
міжнародного
характеру
Участь
у Положення про наукове товариство
тематичних
курсантів
(слухачів
і
студентів)
(наукових) гуртках національної
академії
Державної
відділень наукового прикордонної служби України ім. Богдана
товариства
Хмельницького.
курсантів (слухачів,
студентів).

8. Створення для слухачів
можливостей щодо:
поглибленого вивчення та
засвоєння
дисциплін
навчального плану, нових
форм
оперативнослужбової діяльності ДПСУ
і
воєнного
мистецтва,
вітчизняної та іноземної
техніки, досвіду охорони
державного кордону;
формування
наукового
світогляду,
високих
морально-психологічних
якостей;
оволодіння
основами
методик
та
навичками
самостійних
наукових
досліджень
і розробки
військово-наукових тем;
розвиток
творчого
мислення та індивідуальних
здібностей у вирішенні
практичних завдань;
розширення теоретичного
кругозору
та
наукової
ерудиції
майбутнього
фахівця;
ведення винахідницької та
раціоналізаторської роботи.
9. Проведення
Участь у наукових 1. Положення про наукову та науково5
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у якому визначено процедуру
наукових форумах,
технічну
діяльність
у
Державній
публікація тез та прикордонній службі України.
наукових статей.
2. Плани проведення наукових та науковопрактичних заходів.

Напрями формування
самостійних
досліджень.

Напрями реалізації

ёё
Третій принцип передбачає, що процедури формування та реалізації
індивідуальної освітньої траєкторії і права на вибір освітніх компонентів, як
правило, мають включати:
1) інформування слухачів про основні та додаткові напрями формування
та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії і права на вибір освітніх
компонентів;
2) ознайомлення з можливими альтернативами, вибір, узгодження та
фіксацію (закріплення) прийнятного варіанту;
3) корегування планів виконання завдань (заходів) під час здобуття вищої
освіти.
ПОРЯДОК ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Після оголошення наказу про зарахування до навчання деканат факультету
підготовки керівних кадрів організовує ознайомлення здобувачів із
особливостями освітнього процесу на факультеті, правом здобувачів на вибір
навчальних дисциплін та їх змістом.
Після цього зі здобувачами проводиться анкетування – вони обирають
визначену кількість навчальних дисциплін із запропонованого каталогу (у т.ч. і
з інших спеціальностей та рівнів вищої освіти) у межах, передбачених
відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що
становить не менше 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС,
передбачених для даного рівня вищої освіти.
Зважаючи на невелику кількість здобувачів у навчальних групах
факультету підготовки керівних кадрів, у подальшому викладається та
дисципліна, яку обрала більшість слухачів групи.

Секретар вченої ради
факультету підготовки керівних кадрів
працівник

О. Сапун
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