
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Маріупольського 

державного університету  

31 серпня 2018 р. № 314 

 

Порядок формування Індивідуального навчального плану  

здобувача вищої освіти 
 

1.1. Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

«Положення про організацію освітнього процесу у Маріупольському державному 

університеті» та визначено порядок формування індивідуального навчального 

плану здобувача вищої освіти та реалізовано право вибору здобувачами вищої 

освіти навчальних дисциплін. 

1.2. Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти (далі - ІНП) є 

робочим документом, що містить інформацію про перелік і послідовність 

вивчення навчальних дисциплін, виконання курсових робіт, практик, атестації 

випускника (в т.ч. кваліфікаційної роботи) із зазначенням обсягу кредитів та 

годин, форми підсумкового контролю. 

1.3. ІНП здобувача вищої освіти формується на підставі освітньої програми 

(освітньо-професійної/освітньо-наукової), навчального плану, робочого 

навчального плану. 

1.4. Формування ІНП здобувача вищої освіти здійснюється з метою 

індивідуалізації навчального процесу на основі структурно-логічної схеми 

підготовки фахівців. 

1.5. ІНП здобувача вищої освіти містить нормативні та вибіркові (загальної та 

професійної підготовки) дисципліни. 

1.6. ІНП здобувачів вищої освіти перших курсів оформлюється куратором 

академічної групи, візується деканом факультету і першим проректором. Термін 

оформлення ІНП: денної форми навчання - до 10 вересня поточного навчального 

року; для заочної форми навчання - протягом першого тижня установчої сесії. 

1.7. ІНП формується щорічно до 15 вересня особисто здобувачем вищої 

освіти під керівництвом куратора академічної групи і підписується здобувачем 

вищої освіти. 

1.8. Внесення змін в сформований ІНП здобувача вищої освіти протягом 

навчального року не допускається. 

1.9. Під час теоретичного навчання та практичної підготовки ІНП здобувача 

вищої освіти зберігається в деканаті. На час проведення заліково-екзаменаційних 

сесій ІНП видається куратору академічної групи. 

1.10. Протягом п'яти робочих днів після завершення екзаменаційної сесії 

куратор академічної групи повертає оформлені та перевірені ІНП здобувачів вищої 

освіти до деканату. 

1.11. Виконання ІНП здобувачів вищої освіти здійснюється за розкладом 

занять, графіком проведення контрольних заходів. 

1.12. Персональну відповідальність за виконання ІНП несе здобувач вищої 

освіти. 
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