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індивідуальних навчальних планів студентів

Це положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту»
від 05.09.2017 р. № 2145-VIII та «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №
1556-VII, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і
науки України, Статуту Національного університету «Львівська
політехніка», Концепції освітньої діяльності Національного університету
«Львівська політехніка», Положення про організацію освітнього процесу в
Національному університету «Львівська політехніка» та інших внутрішніх
документів університету.
Індивідуальний навчальний план студента – це документ, за яким
здійснює навчання окремий студент упродовж навчального року. Він
містить інформацію про перелік і послідовність вивчення навчальних
дисциплін, обсяги навчального навантаження студентів із усіх видів
навчальної діяльності та відповідні форми контролю (додаток).
Індивідуальний навчальний план студент формує на підставі освітньої
програми та навчального плану підготовки фахівців відповідного рівня
вищої освіти певної спеціальності, затвердженого ректором (проректором)
Національного університету «Львівська політехніка» (надалі –
Університет). Допомогу студентам у формуванні цих планів надають
працівники деканату та куратори академічних груп (тьютори).
Індивідуальний навчальний план студента складають на кожний
навчальний рік, його затверджує директор навчально-наукового інституту.
Формуючи індивідуальний навчальний план студента на наступний
навчальний
рік,
враховують
фактичне
виконання
студентом
індивідуального навчального плану попереднього навчального року.
Формування індивідуального навчального плану студента за певною
спеціальністю 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.
Вибіркові навчальні дисципліни, передбачені навчальним планом,
містять блок навчальних дисциплін спеціальності (спеціалізації) та перелік
навчальних дисципліни за вибором студента. Частка навчальних дисциплін
вибіркового блоку, який вибирає студент, становить не менше 20%, а
інших вибіркових дисциплін – 5% загальної кількості кредитів.
Вибіркові навчальні дисципліни, внесені до індивідуального
навчального плану студента, є обов’язковими для вивчення цим студентом.
Вибіркові навчальні дисципліни студенти можуть обирати: (а) для
бакалаврського рівня підготовки на 2, 3 і 4 курсах; (б) для магістерського
рівня підготовки, як правило, у 2 і 3 семестрах; (в) для рівня підготовки
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«доктор філософії» («доктор мистецтва») – у семестрах, в яких
передбачена освітня складова підготовки. Вибір студентом навчальних
дисциплін та їхнє внесення до його індивідуального навчального плану
здійснюється відповідно до Порядку вибору навчальних дисциплін
студентами Національного університету «Львівська політехніка».
Індивідуальні навчальні плани студентів в електронній формі
формуються за участю студентів та відображаються в їхніх електронних
кабінетах до початку навчального року (для магістерського рівня – до
початку навчального семестру). Студент зобов’язаний ознайомитися зі
своїм індивідуальним навчальним планом, роздрукувати, підписати та
передати його куратору (тьютору) упродовж десяти календарних днів після
його отримання в електронному кабінеті. Упродовж місяця після початку
навчального року (для магістерського рівня – навчального семестру)
куратор (тьютор) здає підписані студентами групи індивідуальні навчальні
плани в деканат.
Індивідуальний навчальний план студент реалізує упродовж часу,
який не перевищує гранично допустимого терміну навчання, визначеного
освітньою програмою та навчальним планом підготовки фахівців
відповідного рівня вищої освіти певної спеціальності. Студент несе
персональну відповідальність за виконання свого індивідуального
навчального плану. Невиконання студентом індивідуального навчального
плану у встановлені терміни є підставою для його відрахування з
Університету.
Виконання індивідуального навчального плану студента здійснюється
згідно із затвердженими графіком навчального процесу, розкладами занять
та проведення контрольних заходів або за встановленим студентові
індивідуальним графіком навчання.
Виконання студентом індивідуального навчального плану контролює
його куратор (тьютор).
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Додаток
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ННІ ______________
(Прізвище, ініціали)

_________________________
(Дата, підпис)

Індивідуальний навчальний план
на 20__-20___ навчальний рік

0

Кафедра

16

інші види

96

КР

36

РГР

0

лабораторні

всього

у тому числі

практичні/
семінарські

у тому числі

лекції

самостійна робота

всього

аудиторна робота

форма підсумкового
контролю

Обсяг годин

загальний

Кількість кредитів ЄКТС

Назва навчальної
дисципліни

Семестр

Номер за навчальним планом

Студента ________________________________________
Інститут _________________________________________
Освітній рівень ___________________________________
Спеціальність ____________________________________
Спеціалізація ____________________________________
Форма навчання _________________________________

Обов'язкові дисципліни
1.

Вища математика

3

6

180

84

2.
…..

Хімія
………..

4

3 120

52

48
36

68

1/
18
-

2/
24

66

Е

ВМ

44

З

ЗХ

Вибіркові дисципліни
……………………
…

Дисципліни, що їх студент вивчає додатково
……………………
………

Студент

________________
(Прізвище, ініціали)

Куратор навчальної групи _____________
(Прізвище, ініціали)
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