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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ СТУДЕНТІВ 

Львівського національного аграрного університету 

 

Це положення розроблено відповідно до Законів України “Про освіту” від та 

“Про вищу освіту”, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і 

науки України, Статуту Львівського національного аграрного університету, 

Положення про організацію освітнього процесу в Львівському національному 

аграрному університеті. 

 Положення визначає форму, порядок формування, затвердження та 

реалізацію індивідуальних навчальних планів студентів. 

 Метою впровадження положення є забезпечення можливості для студентів 

Львівського національного аграрного університету (надалі - Університет) 

формувати індивідуальну навчальну траєкторію в рамках затверджених 

освітньо-професійних програм. 

Індивідуальний навчальний план студент формує на підставі освітньої 

програми та навчального плану, схвалених вченою радою університету та 

затверджених  наказом ректора університету. Допомогу студентам у формуванні 

цих планів надають працівники деканату та куратори академічних груп. 

Індивідуальний  план – це робочий документ студента, що містить 

інформацію про перелік і послідовність вивчення навчальних дисциплін, обсяг 

навчального навантаження студента (усі види навчальної діяльності), типи 

індивідуальних завдань, види контролю (поточний та підсумковий контроль 

знань, атестацію випускника).  (Додаток 1) 

В індивідуальному навчальному плані студента зазначаються нормативні 

навчальні дисципліни, навчальні дисципліни за вибором у межах нормативно 

встановлених термінів підготовки фахівців певного рівня вищої освіти та 

навчальні дисципліни, що вивчаються додатково.  

Індивідуальний навчальний план студента формується за відповідною 



освітньо-професійною програмою і складається студентом на кожний 

навчальний рік, його затверджує декан факультету (директор 

навчально-наукового інституту). Формуючи індивідуальний навчальний план 

студента на наступний навчальний рік, враховують фактичне виконання 

індивідуального навчального плану попереднього навчального року. 

Формування індивідуального навчального плану студента за певною 

спеціальністю передбачає можливість 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  та перелік навчальних 

дисципліни за вибором студента. 

Вибіркові навчальні дисципліни, внесені до індивідуального навчального 

плану студента, є обов’язковими для вивчення цим студентом. 

Вибіркові навчальні дисципліни студенти можуть обирати: для 

бакалаврського рівня підготовки - на 2, 3 і 4 курсах; для магістерського рівня 

підготовки - як правило, у 2 і 3 семестрах. Вибір студентом навчальних 

дисциплін та їхнє внесення до його індивідуального навчального плану 

здійснюється відповідно до пунктів  2.25 та 2.26  Положення про організацію 

освітнього процесу в Львівському національному аграрному університеті  на 

підставі заяви студента ( додаток 2). 

Індивідуальні навчальні плани студентів  мають бути підготовлені та 

підписані (затверджені)  деканом (директором інституту) до початку 

навчального року, для ОС «Магістр» не пізніше 20 вересня. Індивідуальні плани 

використовуються для розрахунку обсягів педагогічного навантаження, 

формування груп та розкладу занять  та зберігаються у студентів до завершення 

навчального року.  

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 та декан факультету (директор інституту). 

 

 

 

 

 

  



Львівський  національний аграрний університет 
 

Індивідуальний навчальний план на 201__- 201__ навчальний рік 

 студента групи__________________________________________ 
    (прізвище, ім'я, по-батькові) 

Факультет_________________________________________ 

Освітній ступінь_________________Освітня програма_____________________ 
 

Шифр  

кафедри 

Назви навчальних дисциплін,  

курсових робіт та проектів, 

 практик, атестацій випускників * 

Кредити ЄКТС 
Всього,  

год 

з них аудиторних 
Сам. 

 робота 

Форми 

контролю 

Всього в семестрі всього 
у тому числі 

екз зал 
лекції лабор практ 

І семестр 

 Обов'язкові дисципліни 

            

            

            

            

            

 Дисципліни за вибором 

 Блок            

            

            

 Курсові роботи           

ІІ семестр 

 Обов'язкові дисциплін 

            

            

            

 Дисципліни за вибором 

            

 Блок .           

            

            

 Курсові роботи           

            

            

 Практики обов’язкові 

            

 Практики вибіркові 

            

            

 Атестація 

 

Студент________________________________ 
   підпис (прізвище та ініціали) 
   

Декан факультету _______________________________ 
    підпис (прізвище та ініціали) 
  



Декану___________________ 

 факультету 

_______________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(прізвище та ініціали) 

 

 

Студента групи _______ 

____________________ 
(прізвище та ініціали) 

 

 

Заява 

Прошу вас включити до мого індивідуального плану на 201_-201_ навчальний 

рік вибіркові дисципліни: 

Дисципліна загальноуніверситетського  вибору _________________________ 

Професійно оріеєнтовані вибіркові дисципліни: 

Блок № _______________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

 

______________       _______________ 
(Дата)        (підпис) 


