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УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛ[>НИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

імені ІГОРЯ СІКОРСІ>КОГО» 

НАКАЗ№ 
01- 201~. м . Киїrз 

Про затвсрджснш1 Порsщ1су оформлс11ш1 іннивінуа 11.11ого 

навчального плану студента у зв 'sв ку з участю у 11 рограмах а 1садсм іч11ої 

моб ільності або стажуванням за 1сордо11ом 

З метою 011тиl\1 і ·н:щ і ї офорl\1 1 1с 1 111s1 і 1 щ11в і JLуш 11 ,1 юго 1 ~ав 1 1ш11,11ого ш1а11у 

студента у зв' язку з участю у про1 ·рамах академ іч11ої мобіJІІ,ност і або 

стажуванням за корлоном , 

НАКАЗУІО: 
І . Затверлити Ilops1}l(ж оформ1 1с 1 11 1 s1 і 1 щив і ; Lуш 11,1 ю1 ·0 1 1 авчш 11,1ю1 ·0 

плану студента у зп'я1ку з участю у 11рограмах ака; Lемічної моб і л 1,н ості або 

стажуванням за кордоном (далі - ПоряJLок), з гілно з додатком. 

2. Ви ·з1~ати таким, що 1зтратиu чинність наказ N~ 4- 178 LЗ ід 14.07.20 16 
«Про затвердження порядку офорl\1J 1 с1 111 я і1щип ілуальноrо 11авчаль11ого гша ну 

студента у ·ш'язку з участю у 1 1ро1 ·ршv1ах академіч11ої мобіJІІ,ності або 

стажуванням за кордо1 юм» 

3. Долаток І О ло наказу № 1-95 в ід 16.04.2015 «Про внесення з 1ін до 
ти11ови х форм 11 ака·з і1з по ко1 1тинге11ту студе 11ті в, затверджених нака1ом 

No 1-4 7 віл 24.02.20 15» ВИЮІЮЧИТИ . 

4. ,LІ.ска 11ю1 факул 1)тстів та Jtнрсктора 1 і11ститутів використовувати 

типові форми наказ і в про щщан 11я і 1 1 J L ИІЗ і дуа1 1 ь 1 ю 1 ·0 11 авчаJІІ)ного 11J1a11y у 

зв'язку з участю студента у програм і ака;1емічної моб іJІІ, 1 юсті та 11ро 1 1aJLai1 11 я 
інливідуал~,1ю 1 ·0 11авчш 1 ь 1 ю 1 ·0 11 1 1 а11у у ·ш'юку зі стажува1111 ям стулс11та ·за 

кордо11ом , що JlO) LalOT l>CЯ. 

5. Ко11трош, за вико 11 а 111 1нм 1 1 ак<:пу 1 юкш1сти 11 а 11 с р11ю1 ·0 1 1 рорсктора 

!О .І . Якименка. 

Рскгор М.З. Згуровсь1сий 



Проект 11 аказу в110сил, : 

Проректор з науково-педаrопч1101 

роботи (1 авчаm,но-виховний напря м) 

Перший 1 1роректор 

Керуючий справами 

\ 

Начальник ДЕФ 

Начальник ВКАС 

Гшюrза 11рофкому студе 11тів 

ГоJІова студради 

На чал 1, 11и к віддіJІу акадсм іч11ої 

моб ільності студент і в 

ІОриско 1 1сул ьт 

ДП № 

Надруковано в І прим 1р11ику 

11а 2-х аркушах 

Л.Г. Субботіна 

J І .ГІ. А 11дрейчук 

):'O:LJ~ 
/,:f :jC А.С. Єрофеєєв 

/ Т.С. Кучинс ька 

t? ~ r,,,,,~f' ,:?/ ?C/JZ 

Розраху11сж розсиJІки: 

Завірена напсрова 1<:о пія: 

1. Керуюч ий сnраrзами 

Е lскгронна 1<:0 11ія: 

ДрукуІЗала - Шме1-щель 0.Г. 

тел. 204-99-55 
2. Відnоrзідно до списку rз ідnовідал ьн их 

ос іб за діловодство в підрозділах; 

3. Веб-сайт 
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До нт:азу . \І!!_ від ,(І(. Ol, (../-

ПОРЯДОК 

ОФОРМЛЕННЯ ІНДИВІДУ АЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

СТУДЕНТА У ЗВЯЗКУ З УЧАСТІО У ПРОГРАМАХ АКАДЕМІЧНОЇ 
МОБІЛЬНОСТІ АБО СТА)КУВАННЯМ ЗА КОРДОНОМ 

1. ЗАГ АЛІ>ІП ПОЛО)КЕННЯ 

І. І. Індивідуальний навчальний план студента у зв'язку з участю у 

програмах акалемічної мобіm,ності або стажуванням за кордоном (далі - ІНП) -

це документ, що встановлює порядок вивчення кредитних модул і в та складання 

контрольних заходів за результатами 11 авча1 1ня з урахуванням особливостей 

програми підготовки студента в КПІ ім. Ігоря Сікорського, програми академічної 

мобільності або стажування за кордоном (далі - стажування). 

1.2. ІНП надається студенту, як праrзило, на семестр або навчальний рік, у 

залежності від часу початку та тривалості програм и академічної мобільності або 
. . 

стажування за кордоном, юлькосТІ перезарахованих кредитш, а також 

об'єктивної можливості студента пройти контрольні заходи з кредитних модул ів, 

rзивчення яких передбачено робочим навчальним планом КПІ ім. І гор51 

Сікорського у період, на який припадає програма академічної мобіл ьності або 

стажування . 

1.3. Всі кредитні модулі, включені до ІІ-ІП, є обов'язковими для rзивчення в 

КПІ ім. Ігоря Сікорс1,кого, окрім тих які будуть перезараховані за результати 

навчання студента за програмою академічної мобільності або стажування. За 

належне виконання ІНП п ерсонаJІ1,ну відповідаm,н ісп, 11ссе студент. 

1.4. Навчання за індивідуальним навчальним планом не звільняє студента 

від виконання навчальної програми за спеціаm,ністю в КПІ і м . І горя Сікорсько1·0 . 

1. 5. Невиконання ІНЛ є підставою для підрахування студента з КПІ ім. І горя 

Сікорського. 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ІНДИВІДУ АЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ПЛАНУ 

2.1 . Координацію виконанш1 11ро 1-рами академ1чно 1 мобіл1,ності або 

стажування на кожному факуm;геті/і11ституті :щійснюс координатор з 

академічної мобільності. 

2.2. ІНП оформлюється за формою, встановленою у Додатку №4 даного 

Поряцку. 
. . с: . . 

2.3. ІНП студента складасТІ,С5І на п1дсташ рооочого навчального плану 1 

включає всі кредитні модулі, вивчення яких передбачено на період участі 

студента у програмі академічної мобільності або стажування із обов'юковим 

зазначенням тих кредитних модуJІів, резуm,тати яких будуть перезараховані . 



2.4. ІНП складається координатором з академічної мобільності з 

урахуванням пропозицій студента затверджується наказом декана 

факультету/директора інституту. 

2.5. Студент, який навчався за ІНП, може бути допущений до подальшого 

навчання тільки у разі успішного та своєчасного виконання ІНП. 

2.6. У випадку оформлення 11-ІП на один навчальний рік, студент може бути 

допущений до навчання у весняному семестрі за ІІ-ІП тільки за умови успішного 

складання зимової сесії. 

2.7. Питання надання 11-ІП студентам, які направлені на навчання в рамках 

програм академічної мобільності або стажування терміном до 30 днів, 

вирішується завідувачем кафедри, а наявність допшору нро навчання сту;tента 

за програмою академічної мобільності є обов'язковою. 

2.8. Підставою для підготовки та внесення проекту наказу про надання 

студенту 11-ІГІ у 3в'язку з участю у програмі академічної мобільності є наступні 

документи: 

./ заява на ім'я декана факультету/директора інституту про надання 
. . . . 
шдивщуального навчального плану з шзою-погодженням завщувача 

кафедри, координатора з академічної мобільності та резолюцією декана 

факуш»гету/директора інституту (Додаток № І); 

./ наказ по КПІ ім. Ігоря Сікорського про направлення студента на 

навчання за програмою академічної мобільності; 

./ договір про навчання студента за програмою академічної мобільності 

(два примірники) (Додаток NоЗ), індивідуальний навчальний шшн с 

обов'язковим додатком до договору (окрім випадків передбачених у 

п.2.7 цього Порядку); 

2.9. Підставою для підготовки та внесення проекту наказу про надання 

студенту 11-ІГІ у зв'язку зі стажуванням є наступні документи: 

./ заява на ім'я декана факультету/директора інституту про надання 

індивідуального навчального плану з візою-погодженням завідувача 

кафедри, координатора з академічної мобільності та ре:юлюцією декана 

факультету/директора інституту (/(одаток №2); 

./ наказ по КПІ ім. Ігоря Сікорського про направлення студента на 

стажування; 

./ індивідуальний навчальний план, затверджений директором інституту/ 

деканом факультету (два примірники) (Додаток No4 ); 

2.1 О. Документи на отримання 1111 І 1юдшоться студентом декану 

факультету/директору інституту не пі:шіше ніж за п'ять робочих днів до початку 

навчання за програмою академічної мобільності або стажування. 
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2.11. На підставі поданих документів, деканат факультету/інституту готує 

наказ по факультету/інституту про надання студенту індивідуального 

навчального плану у зв'язку з участю у програмі академічної мобільності 

(Додаток №6) або стажуванням (Додаток №7). 

2.12. Договір про навчання студента за програмою академічної мобільності 

або ІНП (у разі направлення на стажування) складається у двох примірниках: 

один зберігається на випусковій кафедрі, другий - у студента. Копія договору 

про навчання за програмою академічної мобільності надається до відділу 

академічної мобільності студентів. 

2.13. Договір про навчання студента за програмою академічної мобільності 

або ІНП реєструються співробітниками відповідних деканатів 

факультетів/інститутів в окремому розділі журналу реєстрації відомостей із 

зазначенням номеру та дати реєстрації Договору або ІНП, ПІБ студента, шифру 

академічної групи. 

2.14. У разі будь-яких змін у програмі навчання або стажування у 

приймаючому закладі, студент вчасно інформує про це координатора з 

академічної мобільності, координатор в свою чергу відображає ці зміни в ІНП 

(Додаток №5). У випадку відсутності студента у КПІ ім. Ігоря Сікорського піл 

час внесення змін, допускається узгодження ІНП електронною поштою 1з 

представленням сканованого документа 1з шллисами. 

2.15. Якщо студент не виконав затверджений індивідуальний навчальний 

план в КПІ ім. Ігоря Сікорського, йому може бути запропонований 

індивідуальний графік ліквідації академічної заборгованості або повторний курс 

навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського. У цьому випадку джерело фінансування 

навчання студента ви:шачає КПІ ім. І1·оря Сікорсь1ш1·0 у встановленому порядку. 



Зразок заяви для студентів, які направляються на навчання за програлюю 
академічної' мобільності 

Додаток № 1 до Порядку 

Декану факультету/директору 

шституту Іванову І.І. 

студента __ курсу 
групи __ _ 

(ПІБ студента повністю) 

Заява 

Прошу надати меш індивідуальний навчальний план 

з по у зв' язку з (зазначити причину, 

на пр., навчання (за програ.Nюю подвійного диплому, програмою обміну )І 1иовне 

або наукове стажування) у ра'ІІ.1ках програми академічної· мобільності) у 

(вказати повну назву приіuнаючого закладу украі"нською 

мовою та англійською/мовою оригіналу; .ністо та краі'ну закладу). 

дата підпис студента П/Б студента 

ПОГОДJКЕНО: 

П/Б завідувача кафедри підпис та дата 

П/Б координатора з акаде.нічної.нобі.1ь1mсті підпис та дата 

4 



Зразок заяви для студентів, які направляються на стажування за кордон 

Додаток № 2 до Порядку 

Декану факультету/директору 

Інституту Іванову І.І. 

студента __ курсу 
групи __ 

(ГПБ студента повністю) 

Заива 

Прошу надати мені індивідуальний навчальний план 

з по у зв'язку зі стажуванням у (вка:юти 

повну назву при~/маючого закладу украінською jvtoвoю та англійськоюІлювою 

оригіналу; місто та краіну закладу). 

дата підпис студе11111а П/Б студе11та 

ПОГОДJКЕНО: 

П/Б завідувача кафедри підпис та дата 

П І Б коордшютора з акаде.н ічиої .ноб~:'1ьності підпис та дата 

5 



Додаток № З до Порядку 

ДОГОВІР№ ---
про навчання за програмою акаде.нічної .нобільності 

.ні:ж (П/Б студе11та) та 

Націо11а.'1ь1ш.н техніч11ю1 університето.н України 

«Киі'вський політехнічний інститут і.нені І?Оря Сіh·орсь1":о?о» 

м. Київ (( )) -------- 20_ р. 

Національний технічний уншерситет України «Київський політехнічний інститут 

1мею Ігоря Сікорського» в особі декана факультету/директора інституту 

-----------· який діє на підставі доручення ректора No від . 1 

одного боку (далі -КПІ ім. Ігоря Сікорського). та ---(ПІБ ~туд~~-та. 
інститут/факультет, рівень вищої освіти. курс. група, шифр та назва напряму/спеціальності 
підготовки) (далі - Студент) з другого боку (далі - Сторони), уклали цей договір про 
наступне 

1. Предмет Договору 
1.1. Предметом цього Договору є узгодження питань навчання Студента в КПІ ім. 

Ігоря Сікорського протягом періоду реалізац11 права на ·----·---··-
(виутріитю/.ніJ1с1юрод11у) академічну мобільність 

у (назва 3ак·шду иавчштяІ .110тюс'>О або наул:ового стаЖ}'lЮІ/ІlЯ . 
. ністо. країна) (далі - приймаючий заклад), 

з _____ по ------·- (вл:а1ш1ш тер.ніни навчштяІ .110mюго або иауко(Юс'>О 

cmaJ1cyвa11Nя) 

за _________ (вh"(.l3amu вид та фор.ну аf.:аде.нічиоz· .нобільності) 
у рамках (вh·азати за Яh"ll.\t 

до?оворю1/і11іціатив11а .нобі.'1ь11ість ). 

2. Зага.·11»11і положення 
2. l. Студент виконує покладені на нього обов'язки відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту», нормативних положень Міністерства освіти і науки України. Статуту КПІ 

ім. Ігоря Сікорського та цього Договору. 

2.2. Студент підзвітний декану факультету/директорові інституту, завідувачу кафедри на 
якій навчається та відділу академічної мобільності студентів. 

2.3.Документ. який Студент отримас піс:1я успішного 1авершсння програми академічної 

мобіпьності (Jш11а•1ш1ш 

спільний дипло.н. дшно.н, сертифі,,,:ат. ш-..:аде.ніч11а довідh·а/ виписка навча·1ь11их 

досягнень (Т!·anscript (~( Rec01·d.~) тощо). 

2.4.Індивідvальний навчальний план (далі - ІНП) є обов'язковим додатком до цього 

Договору~ 

2.5. Студент підтверджує отри~лання ________ (потюс-УJ/цаспп·оrш,..,о/не отр11_1юиш1) 
фінансування від (вказати назву :юкладуІор?аиізацііІфоиду 
ін.) у розмірі (вказати су.ну у валюті, в яко.ну втю буде 
виплачуватися та її еквівалепт у національній ва.иоті Украї1111 на день підписштя цьо?о 

Дос"овору). 

3. Права та зобон'sванш1 Студента 
З. І .Студент зобов'язується: 

3.1.1. виконувати усі вимоги законодавства України. Статуту. положень КПІ ім. 
Ігоря Сікорського з організації освітнього процесу та вчасно виконувати ІНП 
(у ра:зі йою офор.нлення)~ 
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З.1.2. своєчасно надати всі необхідні документи для організації навчання: 

З. І .З. прибути до прий\шючого закладу. повернутися та приступити до навчання в 

КПІ 1м. Ігоря Сікорського шсля заюнчення програми акаде\1ічної 

мобільності: 

З.1.4. у разі будь-яких змін за програмою навчання у приймаючому закладі. одра~у 

повідомити координатора з академічної мобільності від шституту 

(факультету) про зміни у навчальній програмі та внести їх у ІНП: 

З. І .5. під час навчання у приймаючому закладі дотримуватися чинного 

законодавства країни перебування та правил приймаючого закладу: 

З. І .б. після повернення з програми академічної мобільності до КПІ і\1. Ігоря 

Сікорського протягом 5 (п'яти) робочих днів надати: 
З. І .б. І. на кафедру та у відділ академічної мобільності студентів копію 

доку:\1енту. що -засш.ачус результати проходження Студенто\1 

навчання/мовного або наукового стажування (спільний дипло:\t. 

диплом. сертифікат. академічна довідка/ виписка навчальних 

досягнень (Transcript oГRecords) (для тих, хто бере участь у кредитній 

або ступеневій \юбільності). або звіт за весь період навчання (для тих. 

хто бере участь у ~10в110:\1у або 1шуковоl\1у стажуванні): 

3. І .6.2. у відділ академічної l\Юбільності студентів надати копії посадкових 
талонів/квитки або копію закордонного паспорта з ідентифікаційною 

сторінкою та сторінками ·з відмітками про перетин кордону. 

З.1.7. у разі зміни дати виїзду та/або у випадку повернення студента пі3ніше л.ати. 

зазначеної у накюі про шшрав;1с1111я. Студент rювинен протягш.1 3 (трьох) 
робочих днів сповістити відділ академічної мобільності студентів для 

внесення змін до наказу про направлення. Зміни вносяться на підставі заяви 

Студента та копії посадкових талонів/бі:1етів або копії 'Закордонного 11аспорта 

з ідентифікаційною сторінкою. та сторінками з відмітками про перетин 

кордону. 

3.2.Студент має право: 

3.2.1. Отри:v~увати від КПІ ім. Ігоря Сікорського необхідну інфорl\tацію щодо учасл у 

програмах акадеl\tічної мобільності: 

З.2.2. у разі успішного виконання програми академічної мобільності та вчасного надання 

результатів участі у програмі академічної :-vюбільності перезарахувати у КПІ ім. Ігоря 

Сікорського навчальні дисци11лі11и '3ГіJtІІО з додатком до цього Договору. 

4. Права та зобов'юання І\ПІ ім. Ігоря Сікорського 
4.1.КПІ ім. Ігоря Сікорського зобов ·юусться: 

4.1.1. забезпечити підтримку навчання Студента за програмою академічної мобільності у 
тому числі виконання ·юбов·я·шнь координатора 1 ака:tемічної мобільності. 

пов· язаних з реа.1і'3ацією 11ро1·раш1 ака;н::\t і 1 11юї \t0бі;1ьності: 

4.1.2. встановити строк та фор\tу подання Студентом інфор\шції про результати його 

поточного навчання з метою 1,1ійс11ення контро:1ю за виконанням ним ;1.0гов1рних 

зобов·Я3ань: 

4.1.3. 'Затвердити ІНП та по ·шкі1111с1111ю прогрю1и академічної .мобільності ·щійснити 
пере1арахування ре1ул1>татів шш1 1шшя. пого,тжених до перезарахування у Додатку 

до цього Договору та успішно опанованих Студентом під час його навчання 1а 

програмою академічної мобільності: 
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4.1.4. у разі не виконання ІНП у приймаючому закладі надати Студенту після повернення 

до КПІ ім. Ігоря Сікорського індивідуальний графік ліквідації академічної 

заборгованості або повторний курс навчання за рахунок коштів фізичних чи 

юридичних осіб; 

4.1.5. здійснювати стипендіальне забезпечення відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів №882 «Питання стипендіального забезпечення» (у редакції Постанови 

Кабінету Міністрів No 1050 «Деякі питання стипендіального забезпеченню>). 
4.2.КПІ ім. Ігоря Сікорського має право: 

4.2.1. вимагати від Студента під час навчання за програмою академічної мобільності 

виконання усіх правил та вимог, що встановлені країною перебування та 

приймаючим закладом; 

4.2.2. вимагати від Студента надання документу. який засвідчує результати проходження 

Студентом навчання/мовного або наукового стажування (спільний диплом. диплом. 

сертифікат. академічна довідка/ виписка навчальних досягнень (Transcript оГ 

Records) та звіт після завершення навчання за програмою академічної мобільності та 
копії посадкових талонів/білетів або копію закордонного паспорта з 

ідентифікаційною сторінкою та сторінками з відмітками про перетин кордону згідно 

з цим Договором; 

4.2.3. не здійснювати перезарахування навчальних дисциплін. опанованих Студентом за 

програмою академічної мобільності. якщо не виконано умови Договору: 

4.2.4. розірвати даний Договір у випадку порушення студентом умов Договору. 

порушення Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського та в інших випадках. передбачених 

чинним законодавством України. 

4.2.5. відрахувати Студента з КПІ Ї!\t. Ігоря Сікорського. якщо він не подав до КПІ ім. Ігоря 

Сікорського доку!\rенти зазначені у пункті 3.1.6 та 3.1.7 та/або не приступив до 
навчання, або за наявності інших підстав для відрахування. 

5. Термін дії договору. Інші положення 

5.1. За невиконання чи не11алеж11е виконання Сторонами своїх обов·юків. ви1начених 

даним Договором, Сторони несуть відповідальність визначену законодавством 

України. 

5.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання взятих на себе зобов·язань за цим Договором. якщо таке невиконання 

сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-:'-.·tажорних обставин). які 

виникли під час д11 цього Договору. та підтверджені у встановленому 

законодавством порядку уповноваженими органами. 

5.3. КПІ ім. Ігоря Сікорського та Студент не несуть відповідальності за невиконання 

своїх 3обов·язань за цим Договором, якщо таке невиконання сталося з вини 

приймаючого 1акладу. 1:--.1і11и нор:\tативно-правових актів та/або умов навчання -за 

програмою академічної мобільності. що змінюють встановлені цю.1 Договором 

умови. 

5.4. Всі суперечності та розбіжності. які виникли під час виконання цього Договору. 

вирішуються на підставі взаємної згоди шляхом переговорів. У разі неможливості їх 
врегулювання шляхом узгодження. суперечності. які виник~1и в процесі виконання 

цього Договору або пов·язані з НИl\І, вирішуються в судовому порядку відповідно до 

законодавства України. 
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5.5. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного 

виконання сторонами передбачених ним зобов'язань. 

5.6. Зміни до цього Договору Сторони вносять шляхом оформлення відповідних 

додаткових угод до цього Договору. 

5.7. Договір складений у двох примірню<ах. що мають однакову юридичну силу. по 

одному екземпляру для кожної із Сторін. 

5.8. Підписуючи цей Договір, Студент підтверджує, що він/вона уважно ознайомилися 

з академічною програмою приймаючого закладу перед підписанням цього Договору. 

5.9. Умови пункту 2.4. п.п. 3.1.4. 3.2.2. 4.1.3, 4.1.4, 4.2.3 та 5.1 О не застосовуються до 
випадків коли ІНП не надається~ 

5.1 О. Додаток Додаток 1- Індивідуальний навчальний план є невід"ємною частиною цього 
Договору. 

6. ІОридичні реквізити і підписи Сторін 

Національний технічний університет СТУДЕНТ 

України (ПІБ) 

«Київський політехнічний уюверситет Паспорт серія __ № , виданий 
імені Ігоря Сікорського» ----
Проспект Перемоги, 3 7 
м. Київ. 03056 
Україна 

(П/Б) 

Декан факультету/директор інституту 

~-------~---
(підпис) 

( М. П фш:у:1ьтетуІінституm}~ 

------- (дата) 

ПОГОДЖЕНО: 

Завідувач кафедри 

Координатор з академічної мобільності 

._._р. 

Адреса: 

Ідентифікаційний номер 

(підпис) 

З положенням КПІ і.м. Ігоря Сікорського про 

організацію освітнього пронесу. 

індивідуальним навчальним планом в КПІ 
ім. Ігоря Сікорського ознайомлений і 
зобов'язуюсь виконувати 

------- (дата) 

(підпис) (ініціали. прізвише) 

(підпис) (ініціали. прізвище) 
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№ 

Додаток №4 до Порядку 
ДодаmоІ\ № 1 до Договору про иавчштя 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

(назва структурного підрозділу) 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН № _ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом декану 

факультету/директором інституту 

ВІД «_» --- р. № --

на пер1од з до ___ _ 20_/20_ навчального року 

П ІБ студента 

На·.ша факультету/інституту 

Напрям підготовки/спеціальність, шифр rp)'Пlf 

ПІБ та посада куратора '3 академічної мобільності 

Назва Кількість 

кредитного модуля кредитів 

єктс 

(шиd>Р та назва) 

Вид звітності Дата Примітки 

семестрового контролю 

Осіииій се.нестр 
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І Вес11я11ий се.мест1 * І 

І І І І 
Навчання з до відповідно до робочого навчального плану спеціальності № вщ 

____________ р., ·3атвердженого Першим проректором КПІ ім. Ігоря Сікорського.** 

Завідувач кафедри підпис ПІБ 

Координатор з академічної мобільності підпис ПІБ 

Студент підпис ПІБ 

* Студент допускається до продов.)fсепия иавчатІЯ за умови відсутиості у иьо?о шшде.11ічиої забор«··оваиості стшю.н 1ш neputuй де11ь 11авчш111я у 11ово.иу 
семестрі. 

** Зазиачасться у разі, якщо період иавчатtя студетпа за І\ордоио.11 тривас ие повний сел1естр. 
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Хо 

Додаток №5 до Порядку 

Додаток №2 до Договору про навчання 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

(1шша структурного підрозділу) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом декану 

факультету/директором інституту 

ВІД « __ » --- р. № --

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЗІ ЗМІНАМИ № 
на пер1од з .:-.о ___ _ 20_/20_ навчального року 

ПІБ студента 

Нюва факультету/інституту 

Напрям 11ідготовк11/спс11іальність, шифр групи 

ПІБ та посада куратора ·J академічної І\Юбільності 

Ню ва Кількість 

кредипю1·0 модулs1 кредитів 

єктс 

Вид -.шітності Дата 

сс:\1естрового контролю 

Осі1111іІі се.нестр 

(шифр та назва) 

Примітки 
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І Вес11н11ий се.11ест1 * І 
І І І І 
Навчання з л.о відповідно :10 робочого навчального плану спеціальності № вщ 

_____________ р., затвердженого Першим проректором КПІ ім. Ігоря Сікорського».** 

Завідувач кафедри підпис ПІБ 

Координатор·~ академічної мобільності підпис ПІБ 

Студент підпис ПІБ 

* С 'тудент допускшїm,ся до 11р()()ои.нсеuш1 штчатт Ja у нови відсттності у ньо,'о акаде.ніч//(й 1аfюр<'овшюсті стшюл11ш ІU!/ШllІй деиь 1швчшmя у ново.му 

се.нес тр і. 

** Зашачасться у /}(Пі. Я1'1t(О nepimJ /flmчшmя студеито ·ш кордоио.н тршшс ие повний се.нестр. 
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Додаток № 6 до Порядку 

м. Київ 

УКРАЇНА 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 

НАКАЗ No ----
(( » ______ 20 __ р. 

Про 11ада1111я і11дивідуалмюго шш•шш>ІЮП) плану у зв'sв1~у з участю 

студента у програмі академічної мобіJ11>1юсті 
По студентському складу факультету біоl\1едичної інженерії денна форма навчання 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

НАКАЗУІО: 

1. Сергієнку Олександру Сергійовичу, студенту 5 курсу гр. JМ-31.н ОС 
«Магістр», спеціш1ьність 171 «інфор.наційні управляючі систе.ни та техно.югії». 
навчання 3а державним 3аl\юш1снш1м (навчання за )!ОІ'овором 3а рахунок коштів 

фізичних (юридичних) осіб), 11ащ1ти і11ливі)tуш1ь11ий навчальний 11~1ш1 ·~ 

10.02.2017 по 30.06.2017 у зв'я3ку 3 йо1·0 участю у програмі академічної 
мобільності з Варшавським технологічним університетом (Warsaw tJniversity оГ 
Technology), м. Варшава, Республіка Польrца. 

Підстава: 3аява стуле11та Сср1·іс11ка О.С. із візою-погодженням ~швілувача 

кафедри та 3 ре3олюцісю декана факуm>тсту/лирсктора інституту; нака3 по КПІ 
ім. Ігоря Сікорс1>1<0rо No __ від р. про направлення 

студента на навчання за програмою академічної мобільності; догошр про 

навчання студента за програмою академ1чноr мобільності No вщ 

___ р. 

Декан факультету/директор інституту ___________ _ 
(11і.1111к) (і11і11іа.111п111ri 11111111~1 
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І І роект 11аю1·~у ВІ юс ИТІ> 

3аст. декана/директора 
(структурш1й підрозділ) (підпис) 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник ВКАС ---------
(підпис) (ініціали та прізвище) 

Коорди 1 штор 

з академічної мобільності 

(ініціали та прізвище) 

-----------------~ 
(підпис) (ініціали та прізвище) 

ІОрисконсуjtІ>Т ~-------- _________ _ 
(п i..:inиc) (ініціали та прізвище) 

Перевірив ст. інспектор 13/{ЛС 
(niдmtc) (іиіl{іа.ш nш прізвище J 

Список розсилки: 

Па11срові та слс1~трш111і 1~011ії: 

1. деканат факультету/інституту - І прим1рник; 

' відділ кадрів та архівної снрави - оригінал та копія; 
3. департамент перспективного розвитку (І примірник): 

а. відділ і нформатизанії; 

4. департамент навчаль110-вихов11ої роботи (2 примірники): 
а. відділ академічно"і мобільності студентів; 
Ь. військово-мобілізаційний відділ; 

5. відділ акредитації - І примірник. 

(структурний підро3д1~тz) 

Виконавець 

(Прізвище та і11 іціа.т) 

Тел.: --------
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Додаток № 7 до Порядку 

м. Київ 

УКРАЇНА 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УІ<~РАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

іме11і ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 

НАКАЗ N~ ----
(( » ______ 20 __ р. 

Про надашш і11дивідуального 11ав 11аJ11>1юп> плану у зв'sвку зі стажуваннs1м 

студента за •~ордоном 

По студентському складу факультету біо~1ещ1111юї інженерії денна фор\tа навчання 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

НАКА3УІО: 

1. Сергієнку Олександру Сергійовичу, студенту 5 курсу гр. 1 !vf-3 J .. н ОС 
«Магістр», спеціальність 171 «Інформаційні управляючі cucmeJнu та технології», 
навчання за державним замош1сн11ям (навчання 3а договором за рахунок коштів 
фізичних (юридичних) осіб), на;щти індивідуальний навчальний план з 

10.02.2017 по 30.06.2017 у 3В 'я3ку з йо1·0 стажуванням у компанії Майкрософт 
(Microsof1), м. Редмонд, апат Вш11и111то11, Cl_UA. 

Підстава: заява студента Сергієнка О.С. із візою-погодженням завілувача 
кафедри та з резолюцією декана факуm>тсту/лирсктора інституту~ накю по КПІ 
ім. І1·оря Сікорського No __ від _______ р. про направлення 

студента на стажування; затвсрюкс11ий лсканом факультсту/лирсктором 

інституту індивідуальний навчальний ш1а~1. 

Лекан факультету/директор інститугу ___________ _ 
( 11і.1111н:) ( і11і11іа.111 та 11рі нш111~) 
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Проект наказу вносить 

заст. декана/директора 
(структурний підро·щіл) (підпис) ( ініці~1и та прізвище) 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник ВКАС ---------
(підпис) (ініuіали та прізвище) 

Координатор 

з ака;tемічної мобіJ11>1юсті _________________ _ 
(підпис) (ініціали та прізвище) 

ІОрисконсульт __________________ _ 
(підпис) ( інініали та прізвище) 

Перев1jmв ст. інспектор Bf{AC ___ _ 
(підпис) (i11i1timu пш 11різвищl!) 

Список розсилки: 

Па11срові та слскгрОІші ко11ії: 

1. деканат факультету/інституту - 1 прим1рник; 
2. віддіJr кадрів та архівної с11рави - оригінал та копія; 

3. департамент перспективного розвитку (І примірник): 
а. відділ інформатизанії; 

4. департамент навчально-виховної роботи (2 примірники): 
а. вілділ академічної мобільності студентів; 
Ь. військово-мобіJ1і:шційний відділ; 

5. відділ акредитації- І примірник. 

(струкm}рний підро:1д1~~1) 

Виконавець 

(Прізвище та ініціали) 
Тел.: 
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