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1. 3Af AJIbHI IIOJIO}ITEHHfl

l.l ' floloxeHHf, rlpo inaueiayanl;,tuit HaBqiurbHafi nrau :4o6yrava nuuroi
ocsirz B Haqionanrnifi axaAerraii xepinnax raapie Kynbrypu i uucreqrn
(aani - Ilonoxenua) po:po6neuo ni4uoniAno lo 3axoHin yxpa'ri <flpo ocniry>,
uflpo earrly ocniry>, flopr4xy niArorosxz s4o6ynavin nurqoi oceiir .ry.r.r,
AoKropa Qiloco0ii ra AoKropa HayK y 3aKJra.qax surqoi ocsiu (naynonqx
ycrauonax), Haxasie Minicrepcrna ocnirz i nayxra vxpaiHu,' iruryry
HaqioHansHoi araAevrii repiBHrax xa4pin Kynbrypr{ i rrazcreqrr, horo*.rr" .rpt
sa6esne'IeHH, npaBa s4o6ynauin nuuloi ocnirz Haqiouanruoi axa4euii xepi"rr"
Kaapin Kynbrypl4 i tvtucreqrB Ha nr,r6ip HaBqEUrbHHx Aucr\uurin, floroNeury npo
rIop,AoI( pea-rriaaqii yuacuaKaMu ocnirHroro [poqecy Haqionanrnoi axareuii
xepinnux KaapiB Kynbrypl4 i uacreqrn rpaBa Ha aKaAeuiuuy nao6i6uicrr,
HopMarI4BHHx AoKyNaeHris Haqionanruoi axa4euii xepiBHux xa4pia *y6ryp, i
Mr4crerlrB (aani - Axaaeuix).

1.2. Inarani4yattrtuit HaBqaJIbHuil nrrar (aani - Ifil) :4o6yaaua euuoi
ocnirz (aani - :ao6yna'{) - po6ovafi AoKyMeHr, rrlo rrricrurr in$opnaauiro upo
:4o6ynava, o6cqr HaBr{aJIbHoro HaBaHTaxeHH, :4o6yeava, nepenix BrrBqeHH,
o6os'lgxoBl4x HaBqaJIbHax AzcIluuriH, Ancrlr4rrnin sirrHoro su6opy ,aoOyBaqa ra
rlpoxoAxeHH-s rIpaKrpIKI4 ycix aIa4iB, KypcoBi po6o'rra ra Alrnrrorrani po6orn (rnop.ri
upoexra), Qopuu ui4cyuxoBoro KoHrpoJrrc, Ho uepe46aueni ocsirHroro
rlporpaMoro ai4uoniAuoro pinnr suuoi ocniru B Mexax BcraHoBJreHLrx reprr,rinin
ui4roronxu Qaxinqin.

peKropa
xa4pia



1.3. Порядок вибору навчальних дисциплін здобувачем регулюється 

Положенням про забезпечення права здобувачів вищої освіти Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв на вибір навчальних дисциплін, 

що надає можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії в ІНП 

здобувача.  

1.4. Виконання ІНП здійснюється відповідно до графіку освітнього 

процесу здобувачів вищої освіти, затвердженого в Академії на навчальний 

рік (або індивідуального графіку здобувача) та складеного за ним розкладу 

занять і заходів поточного та підсумкового контролю. 

1.5. Індивідуальний навчальний план є обов’язковим для виконання 

здобувачем вищої освіти. Виконання здобувачем вимог ІНП є умовою 

допуску до атестації, переведення здобувача на наступний рік навчання.  

1.6. Виконання ІНП здобувача здійснюється протягом часу, який не 

перевищує граничного терміну навчання, згідно галузевих стандартів вищої 

освіти України. 

1.7. Невиконання здобувачем ІНП у встановлені терміни веде до 

виникнення академічної заборгованості, що може стати підставою для 

ухвалення рішення про відрахування. 

 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

2.1. ІНП складається відповідно до встановленої цим Положенням 

форми (Додаток А) на кожного здобувача вищої освіти та ведеться в 

паперовій та електронній формах. 

2.2. Структура ІНП здобувача відображає річний план навчання 

здобувача, що включає обов’язкові навчальні дисципліни, дисципліни 

вільного вибору здобувача, усі види практик, курсові роботи та дипломні 

роботи (творчі проєкти). Для кожної навчальної дисципліни зазначається 

порядковий номер або шифр за освітньою програмою, назва, кількість 

кредитів ЄКТС, загальний обсяг годин, у т.ч. аудиторних занять, самостійної 

роботи, форма підсумкового контролю. Для практики зазначається 

порядковий номер або шифр практики за освітньою програмою, назва, 

кількість кредитів ЄКТС, загальний обсяг годин, тривалість підготовки, у т.ч. 

кількість тижнів і дати проходження практики. 

2.3. Формування ІНП здобувача вищої освіти здійснює випускаюча 

кафедра Академії на кожний навчальний рік за відповідною освітньою 

програмою на основі навчального плану, робочого навчального плану, 

узгоджується гарантом освітньої програми, затверджується директором 

інституту та підписується здобувачем.  

2.4. ІНП формується згідно результатів реалізації права здобувача 

вищої освіти на вибір навчальних дисциплін з урахуванням вимог освітньої 

програми відповідного рівня вищої освіти щодо вивчення її обов’язкових 

компонентів.  



2.5. В залежності від змісту освітньої програми ІНП здобувача вищої 

освіти складається в кінці поточного року на наступний навчальний рік або у 

вересні (протягом перших двох тижнів навчання).  

2.6. При затверджені ІНП здобувача вищої освіти враховується 

фактичне виконання здобувачем ІНП за попередні роки. Академічна  

заборгованість, за умови її наявності, вноситься до ІНП здобувача вищої 

освіти.   

2.7. За умови переведення (поновлення) здобувача формування ІНП 

здобувача вищої освіти здійснюється з урахуванням дисциплін навчального 

плану та фактично вивчених дисциплін у попередньому закладі вищої освіти, 

згідно академічної довідки. Академічна різниця, за умови її наявності, 

вноситься до ІНП здобувача вищої освіти.   

2.8.  За умови реалізації здобувачем вищої освіти програм академічної 

мобільності, формування ІНП здійснюється відповідно до Положення про 

порядок реалізації учасниками освітнього процесу Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв права на академічну мобільність.  

  

 

3. КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

3.1. Контроль за виконанням ІНП здобувача вищої освіти 

покладається на дирекції інститутів, що здійснюють перевірку фактичного 

виконання ІНП. 

3.2. Поточний контроль за виконанням ІНП здобувача вищої освіти 

ступеня доктора філософії покладається на його керівника, згідно п. 24 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах).  

3.3. Контроль за виконанням ІНП здобувача вищої освіти 

здійснюється на підставі результатів підсумкової атестації, що 

відображаються в заліковій книжці, відомостях семестрового контролю, з 

подальшим поданням пропозицій стосовно переведення здобувача на 

наступний рік навчання або відрахування.  

 



 

 

Додаток А 

Міністерство культури та інформаційної політики України 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор інституту 

_____________________________ 

«______»______________ 20___ р. 

 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  

на 20    – 20    навчальний рік 

ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ    
(прізвище, ім’я, по батькові) 

             ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ____________________________________________________________ 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ)____________________________________________ 
(шифр і назва) 

КУРС ___________ГРУПА _______________ 
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1. Обов’язкові навчальні дисципліни 

1.          



 

…          

2. Дисципліни вільного вибору здобувача 

1.          

…          

          

ВСЬОГО         

 

Практика 

1. Назва практики 
Кількість 

годин 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Тривалість 

практики 

від (дата) до (дата) 
К-ть 

тижнів 

   1.       

 …       

 

ВСЬОГО    

 

 

 

Здобувач       
(підпис)                     (прізвище та ініціали) 

 

Завідувач кафедри       
(підпис)                     (прізвище та ініціали) 

Гарант ОП           ___________ ______________ 
(підпис)                     (прізвище та ініціали) 

     

  



 

 


