
Міністерство освіти і науки України 
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

« P J » С£ '2021 р. м.Вінниця № 2 

Про проведення процедури обрання студентами 
вибіркових навчальних дисциплін індивідуального 
навчального плану 2021-2022 н.р. 

На виконання ст.62 Закону України «Про вищу освіту», «Положення 

про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін 

Вінницького національного аграрного університету» та з метою забезпечення 

прав студентів щодо формування індивідуального навчального плану 

підготовки у 2021-2022 н.р.: 

1. Деканам факультетів (Брояка A.A., Дідур І.М., Здирко Н.Г., 

Матвійчук В.А., Пронько JI.M., Ушаков В.М.): 

1.1. До 1 березня 2021 р. сформувати перелік вибіркових навчальних 

дисциплін та minor з кожної освітньо-професійної програми для студентів 1, 

2, 3 курсів бакалаврату та магістрів 1 року навчання. 

1.2. До 26 березня 2021 р. забезпечити ознайомлення студентів із 

переліком вибіркових дисциплін та запис (Додаток 1) на вивчення дисциплін 

блоку навчального плану «За вибором студента». 

2. Завідувачам кафедр університету, гарантам освітніх програм: 

2.1. До 16 березня 2021 р. підготувати силабуси та презентаційні 

матеріали до вибіркових дисциплін, викладання яких забезпечують науково-

педагогічні працівники кафедри. 

2.2. Ознайомити студентів із програмами вибіркових навчальних 

дисциплін шляхом проведення зустрічей із академічними групами, 

розміщення інформації на персональних сторінках кафедр у ЕСУ «Сократ» і 

на Дошках оголошень кафедр та факультетів. 



3. Відділу моніторингу якості освітнього процесу та контролю 

академічної доброчесності навчально-наукового центру (Підлубний В.Ф.) 

розмістити у ЕСУ «Сократ» з 1 березня по 26 березня 2021 р. презентаційні 

матеріали вибіркових навчальних дисциплін, які викладались науково-

педагогічними працівниками кафедр університету у 2020-2021 н.р. 

4. Заяви студентів щодо обрання блоку вибіркових дисциплін, 

включених у встановленому порядку до індивідуальних планів, зберігаються 

на факультеті впродовж одного року. 

5. Інформація про обрання студентами вибіркових навчальних 

дисциплін надається до навчального відділу для врахування при складанні 

робочих навчальних планів на 2021 - 2022 н.р., розрахунку навчального 

навантаження відповідних кафедр та формуванні розкладу занять. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

директора навчально-наукового центру Тітаренко О.М. 

Проректор з науково-педагогі1 

навчальної роботи І.В. Гунько 



Додаток 1 

до розпорядження № Л від « ЄЗ » 0£ 2021 р. 

Декану факультету 

(прізвище, ім \я та по батькові) 

студента курсу, 

форми навчання 

групи 

(прізвище, ім 'я та по батькові) 

ЗАЯВА 

Прошу включити в мій індивідуальний навчальний план на 

20 /20 навчальний рік наступні навчальні дисципліни вільного вибору: 

1. 
2. 
3 . 
4 . 
5. 

(дата) (підпис) 


