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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це положення розроблено відповідно до Законів України “Про 

освіту” від 05.09.2017 № 2145-VIII та “Про вищу освіту” від 01.07.2014 

№1556-VII, «Методичних рекомендацій щодо запровадження Європейської 

кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих 

навчальних закладах» (лист МОН України від 26.02.2010 № 1/9-119), 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Статуту 

Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа», Положення 

про організацію освітнього процесу в Приватному закладі вищої освіти 

«Академія кіно та нових медіа»,  іншої внутрішньої документації Академії. 

1.2. Індивідуальний навчальний план здобувача освіти – це документ, за 

яким здійснює навчання окремий здобувач вищої освіти упродовж 

навчального року. План містить інформацію про перелік і послідовність 

вивчення навчальних дисциплін, обсяги навчального навантаження здобувача 

освіти із усіх видів навчальної діяльності та відповідні форми контролю.  

1.3. Індивідуальний навчальний план здобувача освіти формується на 

підставі освітньої програми та навчального плану підготовки фахівців 

відповідного рівня вищої освіти певної спеціальності, затвердженого 

ректором Приватного вищого закладу освіти «Академія кіно та нових 

медіа» (далі – Академія). Допомогу здобувачам освіти у формуванні 

індивідуальних навчальних планів надає навчальна частина та куратори 

академічних груп.  

1.4. Індивідуальний навчальний план здобувача освіти складається на 

кожний навчальний рік та затверджується ректором академії. Формуючи 

індивідуальний навчальний план студента на наступний навчальний рік, 

враховують фактичне виконання здобувачем освіти індивідуального 

навчального плану попереднього навчального року.  

1.5. Реалізація індивідуального навчального плану здобувача освіти 

здійснюється протягом часу, який не перевищує граничного терміну 

навчання.  
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1.6. Академія з метою сприяння виконанню індивідуального 

навчального плану надає здобувачам можливість користуватися навчальними 

приміщеннями, бібліотекою, навчальною, навчально-методичною і науковою 

літературою, обладнанням та іншими засобами навчання. 

1.7. За виконання індивідуального навчального плану здобувача освіти 

персональну відповідальність несе здобувач. 

2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ПЛАНУ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ 

2.1. Індивідуальний навчальний план здобувача освіти включає 

нормативні та вибіркові навчальні дисципліни. Сукупність нормативних 

дисциплін визначає нормативну (обов’язкову) складову індивідуального 

навчального плану здобувача освіти. Варіативна частина навчального плану 

забезпечує виконання поглибленої підготовки за напрямами, що визначають 

характер майбутньої діяльності.  

У кожному із циклів дисциплін, які входять до навчального плану 

(загальної та професійної підготовки), здобувач освіти має можливість обрати 

вибіркові дисципліни (у межах передбаченої варіативної складової), які в 

сукупності з нормативними (обов'язковими) формують його індивідуальний 

навчальний план.  

2.2. Формування індивідуального навчального плану здобувача освіти 

за певною спеціальністю передбачає можливість індивідуального вибору ним 

навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою 

програмою та 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.  

2.3. Вибіркові навчальні дисципліни, внесені до індивідуального 

навчального плану здобувача освіти, є обов’язковими для вивчення цим 

здобувачем.  
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2.4. Вибіркові навчальні дисципліни здобувачі освіти можуть обирати: 

для бакалаврського рівня підготовки – з другого навчального семестру. Вибір 

здобувачем навчальних дисциплін та їхнє внесення до його індивідуального 

навчального плану здійснюється відповідно до Положення про вибіркові 

навчальні дисципліни освітньої програми у ПЗВО «Академія кіно та нових 

медіа». 

2.5. Право вибору надається усім здобувач вищої освіти. Кількість 

вибіркових навчальних дисциплін на наступний навчальний рік, кількість 

годин на їх вивчення, форми контролю визначаються робочим навчальним 

планом освітньої програми, за якою навчається здобувач освіти. 

2.6. Вибір навчальних дисциплін здобувачами освіти здійснюється 

шляхом подання письмової заяви на ім’я ректора Академії.  

2.7. Обрані здобувачем вибіркові навчальні дисципліни вносяться до 

робочих навчальних планів і визначають навчальне навантаження кафедр на 

навчальний рік. Після остаточного формування і погодження академічних 

груп з вивчення вибіркових дисциплін, інформація про вибіркові дисципліни 

вноситься до індивідуального плану здобувача освіти. З цього моменту 

вибіркова дисципліна стає для здобувача освіти є обов’язковою.  

2.8. Індивідуальний навчальний план здобувача освіти розробляється на 

навчальний рік на підставі робочого навчального плану і включає всі 

нормативні навчальні дисципліни та вибіркові навчальні дисципліни, обрані 

здобувачем освіти, з обов'язковим дотриманням нормативно встановлених 

термінів підготовки фахівця певного рівня вищої освіти, з урахуванням 

структурно-логічної послідовності вивчення навчальних дисциплін, що 

визначають зміст освіти за певною спеціальністю та системи оцінювання 

(підсумковий контроль знань, атестація випускника).  

2.9. По закінченню навчального року, за умови виконання 

індивідуального навчального плану, наказом по Академії здобувача освіти 

переводять на наступний курс. 
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3. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ 

3.1. Оформлення індивідуального навчального плану здобувача освіти 

здійснюється начальником навчальної частини за участю кураторів 

навчальних груп, керівництва випускових кафедр. Індивідуальний 

навчальний план здобувача обговорюється та ухвалюється рішенням 

кафедри. Начальником навчальної частини сумісно з кураторами академічних 

груп до плану заноситься інформація про студента та перелік дисциплін для 

першого та другого семестрів відповідного курсу.  

Після заповнення індивідуального навчального плану здобувача освіти 

на відповідний навчальний рік план підписують: студент, куратор та 

начальник відділу з організації освітнього процесу. 

3.2. Індивідуальний навчальний план здобувача освіти ведеться у 

паперовій та електронній формах. Екземпляр паперової форми знаходиться у 

студента як аналог залікової книжки, електронна форма зберігається в 

навчальній частині як додаток до навчальної картки студента.  

3.3. Викладачі, які проводять заняття і контрольні заходи, виставляють 

результати підсумкового контролю за вітчизняною шкалою оцінювання та 

шкалою оцінювання ЄКТС. У випадку, коли з дисципліни передбачений 

залік, то за вітчизняною шкалою виставляється “зараховано”, а за шкалою 

ЄКТС – середній бал за результатами поточного контролю. Якщо з 

дисципліни передбачений іспит чи диференційований залік, то за 

вітчизняною шкалою виставляється відповідна позитивна оцінка за 

чотирибальною системою, а за шкалою ЄКТС – відповідний середній бал. 

Захист курсової роботи оцінюється за чотирибальною вітчизняною шкалою і 

шкалою ЄКТС і результати заносяться до індивідуального навчального плану.  

Незадовільна оцінка, яку отримав студент з дисципліни, виставляється 

за двома шкалами оцінювання лише в екзаменаційну відомість, а до 

індивідуального навчального плану не заноситься.  
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3.4. Результати захисту студентом усіх видів практики виставляються в 

розділі «Практична підготовка» (Додаток 3). При цьому у відповідному 

семестрі при заповненні програми навчання вказується лише назва практики і 

кількість призначених їй кредитів ЄКТС. 

3.5. Підсумки державної атестації в залежності від її виду 

(атестаційний екзамен чи дипломна (кваліфікаційна) робота) записуються 

відповідно у Додаток 5.  

4. КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ПЛАНУ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ  

4.1. Поточний контроль за виконанням індивідуального навчального 

плану студента здійснює куратор академічної групи на підставі підсумків 

поточних контролів. На куратора покладається виконання таких завдань:  

- надання кваліфікованих консультацій щодо формування 

індивідуального плану, його реалізації впродовж усього періоду навчання; 

 - ознайомлення здобувачів із нормативно-методичними матеріалами, 

які регламентують організацію освітнього процесу за кредитно-трансферною 

системою;  

- погодження індивідуального навчального плану здобувача освіти;  

- контроль за реалізацією індивідуального навчального плану на 

підставі відомостей про зараховані здобувачу освіти залікові кредити з 

подальшим поданням пропозицій щодо продовження навчання або щодо його 

відрахування.  

4.2. Контроль за реалізацією індивідуального навчального плану 

здобувача освіти по закінченню семестру здійснює куратор академічної групи 

(спеціаліст навчальної частини),  а у кінці навчального року здійснює 

начальник навчальної частини.  

За підсумками навчального року при виконанні здобувачем 

індивідуального навчального плану та успішному складанні підсумкової 
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атестації начальник навчальної частини затверджує результати виконання 

плану, внесені до залікової книжки, власним підписом.
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