
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені ІВАНА ФРАНКА 
 

НАКАЗ  
 

м. Дрогобич 
30.12.2020 р.                                                                                                       № 494 

 

Про затвердження Положення 

про індивідуальний навчальний план  

здобувача вищої освіти Дрогобицького  

державного педагогічного  

університету імені Івана Франка   

 

Згідно з ухвалою вченої ради університету від 29 грудня 2020 р., 

протокол № 19, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Положення про індивідуальний навчальний план здобувача 

вищої освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка (додається). 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи В.Л. Шарана. 

 

Ректор                                                                           Н.В.Скотна 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою радою Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

імені Івана Франка 

протокол від 29 грудня 2020 р. № 19 

 

Введено в дію наказом ректора 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету  

імені Івана Франка 

від 30 грудня 2020 р. № 494 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти  

Дрогобицького державного педагогічного університету  

імені Івана Франка 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої 

освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка (далі – Положення) розроблено відповідно до законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», Положення про організацію освітнього процесу у 

Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка 

(далі – Університет). 

1.2. Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти (далі – 

індивідуальний навчальний план) – документ, що визначає послідовність, 

форму і темп засвоєння здобувачем освітніх компонентів освітньої програми з 

метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії. 

1.3. Індивідуальний навчальний план формує випускова кафедра у 

взаємодії зі здобувачем вищої освіти, як правило, на кожен рік навчання. 

Індивідуальний навчальний план підписує здобувач вищої освіти, і затверджує 

директор навчально-наукового інституту (декан факультету) та проректор з 

науково-педагогічної роботи.  

1.4. Індивідуальний навчальний план містить перелік обов’язкових та 

вибіркових освітніх компонентів передбачених освітньою програмою та 

навчальним планом, інформацію про результати контролю якості знань, 

практичну підготовку та підсумкову атестацію, інформацію про освітні 
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компоненти, що вивчалися додатково понад обсяг освітньої програми чи 

вивчалися у інших закладах вищої освіти, результати підсумкової атестації. 

1.5. Вибір здобувачем освітніх компонентів здійснюється з каталогів 

вибіркових дисциплін, передбачених відповідними освітньою програмою та 

навчальним планом. 

1.6. Каталоги вибіркових дисциплін формуються відповідно до порядку, 

встановленому в Університеті, та оприлюднюються на офіційному вебсайті 

Університету. 

1.7. Здобувачі певного рівня вищої освіти можуть обирати навчальні 

дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з 

керівником відповідного навчально-наукового інституту (факультету). 

1.8. Усі освітні компоненти, внесені до індивідуального навчального 

плану, є обов’язковими для вивчення. 

1.9. Виконання індивідуального навчального плану здійснюється 

відповідно до графіку навчального процесу, затвердженого в Університеті на 

навчальний рік, та складеного за ним розкладу занять і заходів поточного та 

семестрового контролю. 

1.10. За виконання індивідуального навчального плану персональну 

відповідальність несе здобувач вищої освіти. 

1.11. Невиконання індивідуального навчального плану у встановлені 

терміни є підставою для відрахування здобувача з Університету. 

1.12. Виконання індивідуального навчального плану є умовою 

переведення здобувача вищої освіти на наступний курс (рік навчання) та 

допуску до підсумкової атестації. 

 

2. Порядок формування індивідуального навчального плану 

2.1. Індивідуальний навчальний план здобувача першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти на перший курс (рік навчання) формується 

впродовж першого місяця навчання і містить тільки обов’язкові освітні 

компоненти. 

2.2. Індивідуальний навчальний план здобувача першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти на другий, третій і четвертий курси (роки 

навчання) формується впродовж останнього місяця навчання на попередньому 

курсі за результатами особистого вибору здобувача і містить обов’язкові та 

вибіркові освітні компоненти. 
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2.3. Індивідуальний навчальний план здобувача другого 

(магістерського) рівня вищої освіти на перший курс (рік навчання) формується 

впродовж першого місяця навчання за результатами особистого вибору 

здобувача і містить обов’язкові та вибіркові освітні компоненти. 

2.4. Індивідуальний навчальний план здобувача другого 

(магістерського) рівня вищої освіти на другий курс (рік навчання) формується 

впродовж останнього місяця навчання на попередньому курсі за результатами 

особистого вибору здобувача і містить обов’язкові та вибіркові освітні 

компоненти. 

2.5. Особистий вибір здобувачем вищої освіти освітніх компонентів на 

навчальний рік здійснюється відповідно до Положення про вивчення 

вибіркових дисциплін у Дрогобицькому державному педагогічному 

університеті імені Івана Франка. 

 

3. Порядок ведення та контроль виконання індивідуального 

навчального плану 

3.1. Індивідуальний навчальний план складається за структурою, 

єдиною для всіх рівнів вищої освіти, галузей знань, спеціальностей, освітніх 

програм, форм здобуття освіти, відповідно до додатку 1. 

3.2. Індивідуальний навчальний план зберігається у деканаті навчально-

наукового інституту (факультету).  

3.3. Контроль виконання індивідуального навчального плану здійснює 

деканат навчально-наукового інституту (факультету) та випускова кафедра. 

3.4. Формою контролю виконання індивідуального навчального плану є 

результати семестрового контролю, які відображаються в заліковій частині 

плану, відомостях семестрового контролю та у навчальній картці здобувача 

вищої освіти. 

3.5. Навчальну картку здобувача вищої освіти оформляє працівник 

деканату навчально-наукового інституту (факультету) за структурою, єдиною 

для всіх рівнів вищої освіти, галузей знань, спеціальностей, освітніх програм, 

форм здобуття освіти, відповідно до додатку 2. 

3.6. Навчальна картка здобувача вищої освіти зберігається у деканаті 

навчально-наукового інституту (факультету). 

3.7. Після відрахування здобувача вищої освіти з університету 

індивідуальний навчальний план та навчальна картка зберігаються в його 

особовій справі. 
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4. Прикінцеві положення  

4.1. Це Положення, а також зміни та/або доповнення до нього 

затверджуються вченою радою Університету і вводяться в дію наказом ректора. 

4.2. Це Положення є обов’язковим до виконанням всіма структурними 

підрозділами Університету, що є розробниками освітніх програм. 

4.3. Контроль за виконанням цього Положення покладається на 

посадових осіб Університету відповідно до їх функціональних обов’язків. 

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи                              В.Л. Шаран 

 


