
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 
 
 
Відмовити  
___________________________________ 

(дата, підпис) 
 
 
До наказу 
 __________________________________ 

(дата, підпис) 
 
 

Ректорові Дрогобицького державного  
педагогічного університету імені Івана Франка  
проф. Валентині БОДАК  
студента(ки)______________________курсу 
_____________________________________ 
                         (рівнь вищої освіти) 
_________________________________ ф-ту/ін.-ту  
академічна група __________  
держ. замовл., платне навч.(підкреслити) 
 
___________________________________________   
(прізвище , ім`я, по батькові у родовому відмінку) 
 

 

         
 

З а я в а 
 

Прошу перевести  у ___ семестрі _____/_______ н.р. на індивідуальний  
графік навчання у  зв'язку з народженням дитини (______________________). 

                                                                                                          дата, місяць і рік народження дитини 
 

          

До заяви додаю: ______________________________________________. 
              копія свідоцтва про народження дитини 

 
 

 
_________       _________________________ 

      Дата       Підпис студента   

           
 
 
 
 

_________       _________________________ 
      Дата         Підпис декана/директора  
 
 
 
 
 
 
Пропозиція  
проректора з науково-педагогічної  роботи 
та інформатизації     ___________________________________ 
      
_________________                                  ______________                    _________________ 
      Дата                                                                           Підпис                                        Прізвище та ініціали 



Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 
 
 
Відмовити  
___________________________________ 

(дата, підпис) 
 
 
До наказу 
 __________________________________ 

(дата, підпис) 
 
 

Ректорові Дрогобицького державного  
педагогічного університету імені Івана Франка  
проф. Валентині БОДАК 
студента(ки)______________________курсу 
_____________________________________ 
                         (рівнь вищої освіти) 
________________________________ф-ту/ін.-ту  
 
академічна група __________  
 
держ. замовл., платне навч.(підкреслити) 
 
_________________________________________ 
(прізвище ,ім`я, по батькові у родовому відмінку) 
 

Ректор     
педаго       
проф.   
студен  
 
______  
                                    
 
______     
 
академ   
держ. з    
 
______    
(прізвищ        
 

 

         

З а я в а 
 

Прошу перевести  у ___ семестрі ____/_____ н.р. на індивідуальний  план 
навчання у  зв'язку з працевлаштуванням. 
          

До заяви додаю: ______________________________________________. 
               довідку, яка підтверджує причину переведення на інд.план 

 
 

_________       _________________________ 
      Дата       Підпис студента   

           
 
 
 
 

_________       _________________________ 
      Дата        Підпис декана /директора  
 
 
 
 
Пропозиція  
проректора з науково-педагогічної  роботи 
та інформатизації     _________________________________ 
      
_________________                                  ______________                    _________________ 
      Дата                                                                           Підпис                                        Прізвище та ініціали 
 
 
 
 



ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 
 
 
 
 
 
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
 

на ____ семестр 20___ – 20___  н.р. 
 

 
Студент _______________________________________________ групи________  

(прізвище, ім’я та по батькові у називному відмінку) 
 

Спеціальність______________________________________________________ 
 
Факультет/інститут ____________________________________________________________ 
 
Переведений на індивідуальний план навчання наказом   

                  № ________ від __________ 
 
 
Причина: (обвести номер) 

1. Тимчасова робота 
2. Інше 

 
Посада Прізвище та ініціали Дата Підпис 

Декан/директор    

_____________ навчально-
методичного відділу 

 
 

  

 
 
Примітка:   

      Індивідуальний план заповнюється у двох примірниках: перший примірник      
видається студентові, другий – залишається в деканаті. Виконаний індивідуальний 
план зберігається в особовій справі студента. 



№ 
п/п 

Назва дисциплін відповідно  
до навчального плану 

Кількість годин Форми вивчення, терміни Міжсесійний контроль 
Форма 

звітності 
(залік, 

екзамен) 

Згоден 

лк лб пр 
аудит. 
робота 
(так/ні) 

відробка 
занять у 
зручний 

час (так/ні) 

викон.інд. 
завдань 
(термін) 

самост. 
опрацюв. 

вид 

дата викладач підпис колоквіум, 
модуль, ауд. к.р., 
спібесіда тощо 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 

Педагогічну практику з ___________________ по ______________________ проведу у _______________________________________________________ 
Курсову роботу з _________________________ на тему  “______________________________________________________________________________” 
зобов’язуюся здати керівникові ______________________________________ до _________________________________. 
Дипломну роботу з _________________________ на тему  “______________________________________________________________________________” 
зобов’язуюся здати керівникові ______________________________________ до _________________________________. 
 

“_____” __________________ 20 __ р.         _______________________ 
                       підпис студента 



Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка  
 
 
Відмовити ________________________ 
                               (дата, підпис) 
 
                          
 
Поновити _________________________ 
__________________________________ 
                          (дата, підпис) 

Ректорові  
Дрогобицького державного  
педагогічного університету  
імені Івана Франка  
проф. Валентині БОДАК  
___________________________________________   
  (прізвище,ім`я, по батькові у родовому відмінку) 
 

З а я в а 
 Прошу  поновити мене студентом _____ курсу спеціальності 
_______________________________________________________________________ 

(рівень вищої освіти) 
_____________________________________________________________________________              

шифр і назва спеціальност 
__________________________________________________________факультету/інституту. 
 денної/заочної форми   здобуття освіти . 
          Про себе повідомляю такі відомості: 
1. ВНЗ , у якому раніше навчався ______________________________________________________ 
2. Причина відрахування _____________________________________________________________ 
3. Дата відрахування і номер наказу ____________________________________________________ 

До заяви додаю:_________________________________________________________ 
 _________       _________________ 
     Дата        Підпис  
Довідка декана/директора про наявність вакантних місць ________________________ 

_________       _________________ 
     Дата        Підпис  
Заборгованість плати за навчання: _____________________________________________ 
                                                                              Відсутня або вказати суму заборгованості                                                          
__________                                                                                      ________________________ 
         Дата                                                                                              Підпис гол. бухгалтера 

Академічна різниця 
№ 
з/п Назва дисципліни Форма 

контролю Семестр К-сть 
кред.ЄКТС 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 _________       _________________ 
     Дата        Підпис  
Пропозиція проректора з навчальної роботи 
та інформатизації _____________________________________ 
 _________       _________________      
 
 



 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка  

 
 
 
Відмовити________________________ 
                               (дата, підпис) 
 
 
Перевести _________________________ 
__________________________________ 
                          (дата, підпис) 

Ректору Дрогобицького державного  
педагогічного університету імені Івана Франка  
проф. Валентині БОДАК  
студента(ки)___________курсу 
__________________________ рівня вищої освіти 
____________________________ф-ту, (ін.-ту)  
академічна група _________________________ 

кошти державного замовлення, кошти фізичних осіб 
(підкреслити) 

_________________________________________ 
(прізвище, ім`я, по батькові у родовому відмінку) 

 

З а я в а 
 Прошу перевести мене на _____ курс спеціальності 
__________________________________________________________________________ 

(рівень вищої освіти) 
_______________________________________________________________________________               

шифр і назва спеціальності 
_____________________________________________________________________ факультету 
(інституту) денної/заочної форми здобуття освіти у зв`язку з 
________________________________. 
 _________            _________________ 
     Дата       Підпис студента 

До заяви додаю:____________________________________________________________ 
                                                  Відсутня або вказати суму заборгованості 
                 __________                                                            ____________________________ 
           Дата                                                                                              Підпис гол. бухгалтера 
Довідка декана/директора про наявність вакантних місць _________________________ 

_________       _________________ 
      Дата                     Підпис  
Довідка декана/директора про наявність вакантних місць __________________________ 

_________       _________________ 
     Дата        Підпис  

Академічна  різниця 
№ 
з/п Назва дисципліни Форма 

контролю Семестр К-сть 
кред.ЄКТС 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 _________       _________________ 
     Дата        Підпис  
Пропозиція проректора з навчальної роботи 
та інформатизації ____________________________________________ 
_________                        _________________ 
      Дата                                                                                                                    Підпис 



Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка  
 
 
Відмовити________________________ 
                               (дата, підпис) 
 
                          
 
Поновити _________________________ 
__________________________________ 
                          (дата, підпис) 

Ректору  
Дрогобицького державного  
педагогічного університету  
імені Івана Франка  
проф. Валентині БОДАК  
___________________________________________   
  (прізвище,ім`я, по батькові у родовому відмінку) 
 
 
 

З а я в а 
Прошу прийняти мене на _____ курс __________________________________________ 

                                                            (рівень вищої освіти) 
спеціальності ____________________________________________________________________ 
                         шифр і назва спеціальності 
_____________________________________________________________факультету/інституту 
___________ форми здобуття освіти у порядку переводу із 
___________________________________. 
 денної, заочної 
Закінчив (ла) ______  курс__________________________________факультету названого ВНЗ. 
Причина переводу_______________________________________________________________. 

До заяви додаю:________________________________________________________ 
 _________       _________________ 
      Дата        Підпис  
 
Довідка декана/директора про наявність вакантних місць___________________________ 

_________       _________________ 
      Дата        Підпис  

 
Академічна різниця 

 
№ 
з/п Назва дисципліни Форма 

контролю Семестр К-сть 
кред.ЄКТС 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 ________      _________________ 
      Дата        Підпис  
 

 
Пропозиція проректора з навчальної роботи 
та інформатизації    _______________________________________ 
 

 _________       _________________ 
                 Дата        Підпис 
  
 



 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ректору 
Дрогобицького державного  
педагогічного університету імені  
Івана Франка  
проф. Валентині БОДАК  
студента(ки) ___________ курсу 
_______________________________________ 

рівень вищої освіти 
______________________________________________ 
                          факультету/інституту 
академічна група ______________________ 
державне замовлення, платне навчання 
(підкреслити) 
__________________________________________________   
       (прізвище,ім`я, по батькові у родовому відмінку) 
 

 
 

З а я в а 
 
 

 Прошу  дозволити перевід до _________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
у зв`язку з __________________________________________________________________________________. 
  
 

_________              _________________ 
     Дата        Підпис студента 
 
 
 
 
 
 Згода деканату: 
 _________________________________________________________________ 
 
 ______                       ____________________  ____________________ 
     Дата   Підпис декана/директора         Ім`я та прізвище  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        



Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка  
 
 
 
На розгляд 
студентського самоврядування 
_________________________________ 
________________________________ 
                               (дата, підпис) 
 
 
 
 
До наказу ________________________ 
_________________________________ 
                          (дата, підпис) 

 
Ректорові 
Дрогобицького державного  
педагогічного університету імені Івана Франка  
Валентині БОДАК 
студента(ки) ___________ курсу 
_________________________ рівня вищої освіти 
____________________________ф-ту/ін.-ту  
 
академічна група ________________ 
кошти державного замовлення, кошти фізичних осіб 

(підкреслити) 
____________________________________________   

(прізвище, ім`я, по батькові у родовому відмінку) 

 
 
 

З а я в а 
 
 

 Прошу  відрахувати мене з числа студентів університету за власним 

бажанням. 
 

 

 
 
 
 

_________              _________________ 
     Дата              Підпис студента 
 
 
 
 
 
 
  
 
 _________             _________________________ 
     Дата               Підпис декана/ директора 
 

 
 
 
 



Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 
 
 
 
Відмовити  
______________________________ 

(дата, підпис) 
 
 
До наказу 
 ______________________________ 

(дата, підпис) 
 
 

 
Ректорові  
Дрогобицького державного  
педагогічного університету імені Івана Франка  
проф. Валентині БОДАК 
студента(ки) ___________ курсу 
_________________________ рівня вищої освіти 
____________________________ф-ту/ін.-ту  
 
академічна група ________________ 
кошти державного замовлення, кошти фізичних осіб               
(підкреслити) 
____________________________________________   
(прізвище, ім`я, по батькові у родовому відмінку) 

 
 

 

 
 
 
 

З а я в а 
 
 

Прошу надати мені академічну відпустку за медичними показниками     

з  __________ по __________ . 
  Підстава: висновок ЛКК № ______, виданий____________________________ 
 
 
 
 

_________       _________________________ 
      Дата       Підпис студента  
 
 
 

_________       _________________________ 
      Дата         Підпис декана/директора   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 
 
 
Відмовити  
__________________________________ 

(дата, підпис) 
 
 
До наказу 
 __________________________________ 

(дата, підпис) 
 
 

 
Ректорові  
Дрогобицького державного  
педагогічного університету імені Івана Франка  
проф. Валентині БОДАК 
студента(ки) ___________ курсу 
_________________________ рівня вищої освіти 
____________________________ф-ту/ін.-ту  
 
академічна група _________________________ 
кошти державного замовлення, кошти фізичних 
осіб (підкреслити) 

_________________________________________ 
(прізвище, ім`я, по батькові у родовому 
відмінку) 

 
 
 
 

З а я в а 
 
 

Прошу  надати  мені  надати  відпустку  по  догляду  за  дитиною 
(_____ р.н.) до досягнення нею віку трьох років з ________ по _______. 
  Підстава: копія свідоцтва про народження дитини ___ № ______________. 
 
 
 
 

_________       _________________________ 
      Дата       Підпис студента  
 
 
 

_________       _________________________ 
      Дата           Підпис декана/директора  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

 
 
Відмовити  
___________________________________ 

(дата, підпис) 
 
 
До наказу 
 __________________________________ 

(дата, підпис) 
 
 

Ректорові  
Дрогобицького державного  
педагогічного університету імені Івана Франка  
проф. Бодак В.А. 
студента(ки) ___________ курсу 
_________________________ рівня вищої освіти 
____________________________ф-ту/ін.-ту  
 
академічна група _________________________ 
кошти державного замовлення, кошти фізичних 
осіб (підкреслити) 

_________________________________________ 
(прізвище, ім`я, по батькові у родовому 
відмінку) 

 
 
 
 

З а я в а 
 

Повернулась(вся)  з  академічної  відпустки  і  приступила(в) до занять зі 
студентами ______ курсу___________________________ факультету/інституту 
_____________________________________________________________________________ 
                        шифр і назва спеціальності 
академічна група ______,   _____________________________________________________).  
                                                                    фінансування (бюджет/контракт) 
        Дозволити ___________________________ ліквідувати різницю, яка виникла 

внаслідок розбіжності навчальних планів,  до _______________. 

  Підстава: висновок ЛКК № ______, виданий____________________________ 
 

 

_________       _________________________ 
      Дата       Підпис студента   

 

 

_________       _________________________ 
      Дата          Підпис декана/директора 



Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 
 

 
Відмовити у зв`язку з відсутністю  
вакантних місць___________________ 
                                             (дата, підпис) 
 
 
 
Перевести ________________________ 
                                     (дата, підпис) 
 
 

 
Ректорові Дрогобицького державного  
педагогічного університету імені Івана Франка  
проф. Валентині БОДАК 
студента(ки)___________курсу 
_________________________ рівня вищої освіти 
____________________________ф-ту (ін-ту)  
 
академічна група __________________________ 
кошти державного замовлення, кошти фізичних 

осіб (підкреслити) 

 
_________________________________________ 
(прізвище, ім`я, по батькові у родовому 
відмінку) 

 
З а я в а 

 Прошу  перевести мене  з платної форми навчання на вакантні місця державного 
замовлення ( _____ курс,  _______________________________________ факультет/інститут),  
________________________________________________________________________________ 

(рівень вищої освіти) 
спеціальність __________________________________________________________________). 

                                      шифр і назва спеціальності 
____________________ форми  здобуття освіти. 
       денної,   заочної  

До заяви додаю:________________________________________________________ 
                            ________________________________________________________ 
_________       ____________________ 

      Дата             Підпис студента 
Заборгованість плати за навчання: ______________________________________________ 
                   відсутня або вказати суму заборгованості 
 __________       _______________________   
                      дата                                                                                             підпис гол.бухгалтера 
Довідка декана про наявність вакантних місць    _________________________________ 

_________       _________________ 
      Дата        Підпис  

Результати останньої заліково-екзаменаційної сесії: 
 

№ з/п Назва дисципліни  Оцінка 
   
   
   
   
    
   
   
   
   
 _________       _____________________ 

           Дата           Підпис декана ф-ту/ін.-ту 
Згода замовника на зміну форми фінансування: не заперечую, заперечую (непотрібне 
викреслити) 
 ______________                   _________________             _____________________  
      Посада    Підпис          Прізвище та ініціали 



Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка  
 
 
Відмовити________________________ 
                               (дата, підпис) 
 
 
 
До наказу 
__________________________________ 
                          (дата, підпис) 
 
 
 

Ректорові Дрогобицького державного  
педагогічного університету імені Івана Франка  
проф. Валентині БОДАК 
студента(ки) ___________ курсу 
_________________________ рівня вищої освіти 
____________________________ф-ту, (ін-ту)  
 
академічна група __________________________ 
кошти державного замовлення, кошти фізичних 

осіб (підкреслити) 

_________________________________________ 
(прізвище, ім`я, по батькові у родовому 
відмінку) 

 
З а я в а 

 Прошу продовжити мені термін складання заліково-екзаменаційної сесії за ______ 
семестр 20____/20____н.р. до _______ у зв`язку з 
_____________________________________________. 

 

До заяви додаю такі документи: ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

                   
 _________       _________________ 
     Дата           Підпис студента 

 
Довідка деканату: 
 
№ 
з/п Перелік заліків та екзаменів Талон № 1 

дата, відмітка 
Талон № 2 

дата, відмітка 
Талон К 

дата, відмітка 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 _________       _________________ 
     Дата        Підпис  
Пропозиція деканату: ___________________________________________________________ 
 _________    Декан /директор   _________________ 
     Дата         Підпис  
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