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про факультет (навчально-науковий інститут) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Харків 
2018 р. 



Укладачі проекту: 
 
 

1. Мигущенко Руслан Павлович – проректор з науково-педагогічної 
роботи 

   
2. Бортніков Віктор Якович – начальник навчального відділу 
   
3. Лазуренко Олександр Павлович – завідувач кафедрою електричні 

станції 
   
4. Скородєлов Володимир Васильович – заступник декана з навчальної 

роботи факультету комп’ютерних та 
інформаційних технологій  
                                                                      

 
 
 Проект за статусом відноситься до організаційно-правової документації  
 
Університету.  
 



Проект Положення розроблено відповідно до: 
 
 1) Закону України “Про освіту”, 2017 р. 2145-19 
 

 Розділ ІІ   Структура освіти, ст.17; 

 Розділ ІІІ Заклади освіти, ст. 22; 

 Розділ IV Стандарти освіти, освітні програми, кваліфікація  
та документи про освіту, ст. ст. 32, 33, 34, 35; 

 Розділ V Забезпечення якості освіти, ст. ст. 41, 42, 43, 44, 48; 

 Розділ VI Учасники освітнього процесу ст. ст. 52,53, 54, 55, 56, 57; 

 Розділ VII Освіта, професійний розвиток та оплата праці педагогічних  
і науково-педагогічних працівників, ст. ст. 59, 60, 61. 

 
 2) Закон України “Про вищу освіту”, 2017 р. (зі змінами) 
 

 Розділ ІІ   Рівні, ступені та кваліфікації вищої освіти, ст. ст. 5, 6, 7, 8; 

 Розділ ІІІ Стандарти освітньої діяльності та вищої освіти, ст. 9-10; 

 Розділ IV Управління у сфері вищої освіти, ст. 11; 

 Розділ V Забезпечення якості вищої освіти, ст. ст. 16, 24, 25; 

 Розділ VI Заклади вищої освіти, ст. ст. 26, 28, 29, 32, 33; 

 Розділ VII Управління закладом вищої освіти, ст. ст. 34, 35, 36, 39, 40, 41, 43 

 Розділ VIIІ Доступ до вищої освіти, прийом, відрахування, переривання навчання  
і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти; 

 Розділ ІХ Організація освітнього процесу; 

 Розділ Х Учасники освітнього процесу; 

 Розділ ХІ Наукова, науково-технічна, мистецька та інноваційна діяльність  
у закладах вищої освіти, ст. 67-69 

 
3) Положення про організацію освітнього процесу в Університеті. 



I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

II. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ (ІНСТИТУТУ) 

III. ОСНОВНА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ (ІНСТИТУТУ) 

IV. ФУНКЦІЇ ФАКУЛЬТЕТУ (ІНСТИТУТУ) ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. З навчальної роботи 

2. З методичної роботи 

3. З наукової та інноваційної роботи 

4. З організаційної роботи 

5. З виховної роботи 

6. З міжнародної діяльності 

V. КЕРІВНИЦТВО ФАКУЛЬТЕТОМ (ІНСТИТУТОМ) 

1. Адміністративні органи керівництво 

2. Колегіальні органи керування 

3. Органи громадського самоврядування факультету (інституту) 

4. Студентське самоврядування факультету (інституту) 

VI. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

VII. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ (ІНСТИТУТУ) 

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФАКУЛЬТЕТУ (ІНСТИТУТУ) 

IX. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ 

X.    ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ФАКУЛЬТЕТУ (ІНСТИТУТУ) 

XI.   ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/АБО ДОПОВНЕНЬ ДО ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ 

Зміст проекту Положення



 

Додаток 1 ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ФАКУЛЬТЕТУ (ІНСТИТУТУ) З ОРГАНІЗАЦІЇ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

1. Нормативно-правові акти 

2. Розпорядчі документи 

3. Документи колегіальних органів 

4. Документи з підготовки кадрів 

5. Документи з організації та планування навчального процесу на поточний навчальний рік 

6. Документи з повідомлення про виконання певної роботи 

Додаток 2 ВЧЕНА РАДА ФАКУЛЬТЕТ (ІНСТИТУТ) 

Додаток 3 ТИПОВІ ОБОВ’ ЯЗКИ КЕРІВНОГО СКЛАДУ ФАКУЛЬТЕТ (ІНСТИТУТ) 

1. Декан факультету 

2. Заступник декана з навчальної роботи 

3. Заступник декана з методичної роботи 

4. Заступник декана з наукової роботи 

5. Заступник декана з виховної роботи 

6. Заступник декана з роботи з іноземними студентами 

Додаток 4 ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФАКУЛЬТЕТ (ІНСТИТУТ) 



Міністерство освіти і науки України 
Національний технічний університет 
“Харківський політехнічний інститут” 

 
проект 

 
 
 

Положення 
 

про навчання студентів  
за індивідуальним графіком  

 
 
 
 
 
 

Харків 
2018 р. 



 
Укладачі проекту: 
 
 

1. Мигущенко Руслан Павлович – проректор з науково-педагогічної роботи 
   
2. Бортніков Віктор Якович – начальник навчального відділу 
   
3. Кашкаров Юрій Юрійович  – начальник відділу якості  
   

 
 
 Проект за статусом відноситься до організаційно-правової документації  
 
Університету.  
 
 
 
 
 



Проект Положення розроблено відповідно до: 
 

 
 1) Закону України “Про освіту” 2145-19, 2017 р. 
 

 Розділ VI   Учасники освітнього процесу ст. 23, 26, 53, 55-56 
 
 
 2) Закон України “Про вищу освіту”, 1556-18, 2017 р.  
 

 Розділ 1   Загальні положення   ст. 1, п. 1-2;  ст. 4, п. 1 

 Розділ VI  Заклади вищої освіти ст. 26,   ст. 32, п.2  
 

3. Наказу Міністерства освіти і науки № 450 від 07.08.2002 р.  “Про  затвердження норм 
часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, 
наукової і організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих 
навчальних закладів” 
 
 4. Положення про організацію освітнього процесу в Університету 
 

5. Положення про академічну мобільність студентів Університету 
 
 



 

 
Положення розроблено з метою створення умов для виконання 

навчальних планів студентами, які за наявності об’єктивних обставин не 
можуть відвідувати аудиторні заняття, що має бути підтвердження 
відповідними документами. 

 
На сьогодні в Університеті самостійне вивчення навчальних дисциплін 

навчального плану спеціальності (спеціалізації) здійснюється на підставі 
затвердженого індивідуального навчального плану. 

 
Індивідуальне навчання студента є формою організації навчального 

процесу, при якому навчальні дисципліни вивчаються студентом самостійно 
під контролем науково-педагогічних працівників відповідної кафедри згідно 
затвердженого графіку.    

 
 
 



Приблизний перелік обставин на підставі яких може бути надано 
право навчатися за індивідуальним графіком: 
 

 вагітність та пологи 

 догляд за дитиною до трьох років 

 тяжка хвороба близького родича, який потребує постійного догляду 

 робота за фахом (4 курс ОС бакалавр, 1-2 курси ОС магістр) 

 навчання за програмою академічної  мобільності  або стажування за 
кордоном 

 
також можуть бути переведені на індивідуальний графік: 
 

 члени збірних команд України та студенти які мають високий рівень 
спортивної майстерності (не нижче кандидата в майстри спорту України) і 
беруть активну участь у змаганнях за честь Університету, міста, держави 

 студенти-спортсмени які виступають за команду Університету й мають 
високі спортивні досягнення 

 студенти які приймають активну участь у громадсько-організаційній 
діяльності, що вносить вагомий вклад у розвиток університету 

 



 
Закон України “Про вищу освіту” ст. 62, п. 21 

- участь у формування індивідуального навчального плану 
 

Міністерство освіти і науки України 
Національний технічний університет 
“Харківський політехнічний інститут” 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Декан факультету 
(директор інституту)______ 
“____”__________ 20___ р.  

 

 
 

Індивідуальний навчальний план 
на 20___ - 20___ навчальний рік 

студента _____________________________________________ 
                                   (прізвище, ім’я, по батькові) 
освітній ступінь          _______________________________________ 
факультет (інститут)  _______________________________________ 
спеціальність             _______________________________________ 
спеціалізація              _______________________________________ 
 

 
навчальний курс _____, навчальна група ________ 

 

навчальне навантаження 

кількість аудиторні заняття 

№ 
з/п 

назва дисципліни 

годин кредитів 
ЄКТС 

лекції прак-
тичні 

семі-
нарські 

лабо-
раторні 

самос-
тійні 

роботи 

форма 
підсум-
кового 
конт-
ролю 

 
 
 

1. Загальна підготовка 
2. Професійна підготовка 

3. Вибіркові навчальні  дисципліни 
 

11) індивідуальний навчальний план - документ, що визначає послідовність, форму і темп 

засвоєння здобувачем освіти освітніх компонентів освітньої програми з метою реалізації 

його індивідуальної освітньої траєкторії та розробляється закладом освіти у взаємодії із 

здобувачем освіти за наявності необхідних для цього ресурсів
(ЗАКОН УКРАЇНИ “Про освіту»)



Індивідуальний графік

Додаток 3 
        Затверджую 

Проректор з науково-педагогічної роботи  
_____________  ____________________ 
         (підпис)                  (прізвище, ініціали) 

“____” __________________ 20___ р. 
Індивідуальний графік навчання 

 на ________________ семестр 20___/20___ н.р.  
студента/ки ________________________________________________________________________________ 
                                                               (прізвище, ім’я, по батькові)  

Факультет (інститут) __________________________________________________________________________________ 
                                                     (повна назва факультету (інституту)) 

спеціальність __________________     __________________________________________________________ 
                                  (код)                                                                    ( назва спеціальності) 

спеціалізація _______________________________________________________________________________ 
                                                       (назва спеціалізації) 

навчальний курс __________, академічна група __________________________________________________ 
 

Місяці 

вересень жовтень листопад грудень січень 

навчальні тижні 

№ 
з/п 

Назва 
навчальних 

дисциплін що 
викладаються 

в семестрі 

Загаль-
на к-ть 
годин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Прізвища 
викладачі
в, підписи 

1 Фізика 150          І ЛЗ         І ЛЗ   

2 Вища 
математика 

          І ПР         І ПР   

3                          

4                          

5                          

6                          

Умовні позначки навчальної роботи студента: лекція – Л; лабораторне заняття – ЛЗ; практичне заняття – ПЗ; семінарське заняття – СЗ; 
індивідуально-консультативна робота – І, модульний контроль – М; практика – ПР. 

____________     ____________________________       Декан (директор) 

підпис)                               прізвище, ініціали студента/ки)                                                                   ____________________________________________                                                                                                      
              ( (скорочена назва факультету (інституту)) 

“____” __________________ 20___ р.                                                   _________________  _______________________ 
                                     (підпис)                                (прізвище, ініціали) 
                            

 “_____”__________________ 20___ р



Порядок надання дозволу та оформлення індивідуального графіку навчання  
 

 Студент подає на ім’я ректора університету заяву у якій вказує мотивовану причину та 
надає відповідні документи 
 в осінньому семестрі – протягом двох перших навчальних тижнів у вересні  
 в весняному семестрі – протягом двох перших навчальних тижнів у лютому 

 Заява візується деканом факультету (директором інституту), начальником навчального 
відділу, начальником відділу договірної та практичної підготовки (відсутність 
фінансової заборгованості) 

 При позитивному розгляді заяви студент протягом тижня, за сприянням куратора 
академічної групи, повинен оформити відповідні розділи індивідуального графіка 
стосовно кожної дисципліни. 

 Після оформлення індивідуальний графік перевіряється та затверджується деканом 
(директором)  

 На підставі готується проект наказу про переведення студента на навчання за 
індивідуальним графіком. 

 
Студент, який не виконує індивідуальний графік, позбавляється права навчання за 
індивідуальним графіком наказом Ректора. 



Дякую за увагу!


