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1.1. Це положення розроблено відповідно до Законів України «Про 

освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-УІІІ та «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 

№1556-УІІ, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і 

науки України, Положення «Про організацію освітнього процесу в ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» та Положення «Про порядок та умови 

обрання студентами дисциплін за вибором в Навчально-науковому інституті 

менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

1.2. Індивідуальний навчальний план -  документ, що визначає 

послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освіти освітніх компонентів 

освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії 

та створюється закладом освіти у взаємодії зі здобувачем освіти за наявності 

необхідних для цього ресурсів. До індивідуального навчального плану входять 

обов’язкові компоненти (навчальні дисципліни, практики, курсові роботи 

тощо) освітньої програми і дисципліни (види робіт), обрані здобувачем освіти 

в порядку реалізації свого права на вибір 25% обсягу програми підготовки.

1.3. Індивідуальний навчальний план здобувана вищої освіти 

формується за відповідною освітньо-професійною (освітньо-науковою) 

програмою для освітніх рівнів «бакалавр», «магістр» і складається здобувачем 

вищої освіти на кожен рік навчання у двох примірниках. Один - зберігається у 

здобувана вищої освіти, другий -  у відділі навчальної роботи Інституту.

1.4. Індивідуальний навчальний план здобувана вищої освіти 

формується на підставі робочого навчального плану і передбачає можливість 

індивідуального вибору ним навчальних дисциплін у межах, передбачених 

відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом (в обсязі, 

що становить не менш як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, 

передбачених для певного рівня вищої освіти), з дотриманням послідовності 

їх вивчення відповідно до структурно-логічної схеми підготовки фахівця.

1.5. Вибіркові навчальні дисципліни, внесені до індивідуального 

навчального плану здобувана вищої освіти, є обов’язковими для вивчення



цим здобувачем вищої освіти.

1.6. Індивідуальний навчальний план здобувана вищої освіти 

складається на кожний навчальний рік та затверджується директором 

Інституту.

1.7. Зміни до індивідуальних навчальних планів на поточний навчальний 

рік здобувач вищої освіти має право внести, подавши заяву на ім’я директора 

Інституту до 1 жовтня поточного навчального року, якщо він не розпочав 

вивчення цієї дисципліни. Зміни, внесені до індивідуального навчального 

плану, затверджуються директором Інституту.

1.8. При формуванні індивідуального навчального плану здобувана 

вищої освіти на наступний навчальний рік враховується фактичне виконання 

ним індивідуальних навчальних планів поточного і попередніх навчальних 

років за умови обов’язкового засвоєння обов’язкових дисциплін.

1.9. Реалізація індивідуального навчального плану здобувана вищої 

освіти здійснюється у строк, що не перевищує нормативний термін навчання. 

У разі переривання навчання нормативний термін навчання може відрізнятися 

від терміну, зазначеного у навчальному плані.

1.10. Відповідальним за виконання індивідуального навчального плану 

є здобувач вищої освіти. Індивідуальний навчальний план здобувач вищої 

освіти реалізує упродовж часу, який не перевищує гранично допустимого 

терміну навчання, визначеного освітньою програмою та навчальним планом 

підготовки фахівців відповідного рівня вищої освіти певної спеціальності. 

Здобувач вищої освіти несе персональну відповідальність за виконання 

свого індивідуального навчального плану. Невиконання здобувачем вищої 

освіти індивідуального навчального плану у встановлені терміни є 

підставою для його відрахування з Університету.

1.11. Виконання індивідуального навчального плану здобувана вищої 

освіти здійснюється згідно із затвердженими графіком освітнього процесу, 

розкладами занять та проведення контрольних заходів або за встановленим 

здобувану вищої освіти індивідуальним графіком навчання.



1.12. Контроль за виконанням індивідуального навчального плану 

здобувана вищої освіти здійснює завідувач відділу навчальної роботи 

Інституту та заступник директора Інституту з науково-педагогічної та 

навчальної роботи.

1.13. Університет надає здобувачам вищої освіти можливість 

користування навчальними приміщеннями, бібліотекою, навчальною, 

навчально-методичною і науковою літературою, обладнанням, устаткуванням 

та іншими засобами навчання на умовах, визначених правилами внутрішнього 

трудового розпорядку.

1.14. Відповідальність за набуття результатів навчання 

(компетентностей), якими повинен оволодіти здобувай відповідного ступеня 

вищої освіти, є викладач.

1.15. Відповідальність за відповідність рівня підготовки здобувана 

вищої освіти до вимог Стандартів вищої освіти несуть завідувачі кафедр та 

директор Інституту.


