
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТУДЕНТА 
Навчальний план – основний нормативний документ, згідно з 

яким здійснюється навчання студентів. Навчальний план містить 
календарний графік на весь період навчання, бюджет часу 

студентів на кожну дисципліну, час на аудиторні заняття, 
самостійну роботу, контрольні заходи, практичну підготовку, 

канікули, кількість кредитів ЄКТС.  

Європейська кредитно-трансферна система (ЄКТС) –  це 
система накопичення і трансферу кредитів, що грунтується на 
прозорості результатів навчання і навчального процесу і 
орієнтована на особу, яка навчається. 

Кредити ЄКТС грунтуються на навчальному навантаженні, 
необхідному студентам для досягнення очікуваних результатів 

навчання. Результати навчання описують те, що, як очікується, має 
знати, розуміти та вміти студент після успішного закінчення 
процесу навчання. 

Кредит ЄКТС – це одиниця виміру навчального навантаження, 
необхідного для засвоєння всієї навчальної програми або її частини. 

Кредит ЄКТС відбиває трудомісткість кожного виду навчальної 
роботи, до якої відносяться лекції, практичні та лабораторні 
заняття, семінари, консультації, виробнича практика, підготовка та 
захист курсових і дипломних проектів, підсумковий контроль, 
самостійна робота, інші види та елементи навчальної роботи, 

передбачені навчальним планом.  

Навчання студента здійснюється за індивідуальним навчальним 

планом, який складається на кожний навчальний рік та згідно з 
графіком навчального процесу. 

Індивідуальний навчальний план передбачає вивчення норма-
тивних дисциплін, які є обов’язковими для всіх студентів обраного 

напряму підготовки (спеціальності), та вибіркових дисциплін, які 
дають змогу реалізувати особисті уподобання студентів та здобути 

певну фахову спеціалізацію у процесі навчання. 
Формування індивідуального навчального плану студента 

І курсу відбувається таким чином: 

– декани факультетів на початку навчального року  

(26–30 серпня) доводять до відома студентів перелік дисциплін за 
вільним вибором щодо навчальних семестрів та анотації цих 

дисциплін, які містяться в Інформаційних пакетах за кожним 

напрямом (спеціальністю), з якими можна ознайомитись в бібліотеці, 
навчально-методичному відділі; 



 – студенти, ознайомившись з переліком дисциплін за вільним 

вибором, до 1 вересня вносять обрані дисципліни до вибіркової 
частини індивідуального плану на поточний навчальний рік; 

Вибіркова (варіативна) складова індивідуальних навчальних 

планів формується на кожний навчальний рік – у березні (на 
наступний навчальний рік).  

Індивідуальний навчальний план готується у двох примірниках, 

які підписують: студент, керівник програми і затверджує декан 

факультету. Один примірник індивідуального плану зберігається в 
деканаті факультету, другий видається студенту. 

Зміни до варіативної складової індивідуального навчального 

плану студент може внести за відповідною заявою на ім’я декана 
факультету, поданою  до 1 жовтня поточного навчального року, 

лише в разі, якщо він ще не почав вивчати дисципліну. Внесені до 

індивідуального навчального плану зміни затверджуються  
підписом декана факультету. 
 


