1. Загальні положення
1.1. Положення розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту”,
Постанови КМУ «Про затвердження положення про порядок реалізації права на
академічну мобільність» від 12 серпня 2015р. №579, наказу Міністерства освіти
та науки України № 450 від 07.08.2002 року “Про затвердження норм часу для
планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної,
наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів”, “Положення про організацію
навчального процесу у Національній музичній академії України імені П.І.
Чайковського”, та Статуту НМАУ імені П.І. Чайковського.
1.2. Право на відвідування занять за індивідуальним графіком надається
студентам, які з поважних причин не можуть відвідувати заняття за розкладом.
1.3. Індивідуальний графік навчання надається студентам – учасникам програми
«Еразмус+» , денної форми навчання, які здобувають освітній ступінь бакалавра
та магістра.
1.4. Дозвіл на навчання за індивідуальним графіком можуть отримати лише
студенти, які беруть участь у програмі міжнародної академічної мобільності
«Еразмус+».
1.5. Індивідуальний графік навчання надається студентам лише на період участі
у програмі міжнародної академічної мобільності.
1.6. За індивідуальним графіком навчання студентами опановуються навчальні
дисципліни, які не можуть бути перезараховані за програмою міжнародної
академічної мобільності, і які передбачають складання підсумкового контролю з
них після повернення до Академії.
1.7. Перелік дисциплін, які опановуються студентом за індивідуальним
графіком повинен бути зазначений в Індивідуальному навчальному плані
академічної мобільності, який є додатком до Договору про навчання за
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Національною музичною академією України імені П.І. Чайковського.
1.8. Рішення про надання індивідуального графіку навчання вводиться в дію
наказом ректора Академії у зв’язку з направленням на навчання учасників
освітнього
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Академії
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мобільності. Проект наказу готує деканат спільно з координатором академічної
мобільності.
2. Порядок надання індивідуального графіку навчання
2.1. Для отримання дозволу на індивідуальний графік навчання студент, який
отримав запрошення на навчання від закладу, що приймає за програмою
міжнародної академічної мобільності «Еразмус+», подає до координатора
академічної мобільності:
- заяву на ім’я ректора про надання індивідуального графіку навчання у
зв’язку з участю у програмі «Еразмус+» із візами-погодженнями завідувача
випускової кафедри та декана факультету (Додаток 1).
- індивідуальний навчальний план академічної мобільності, підписаний
студентом, завідувачем випускової кафедри, координатором академічної
мобільності та затверджений деканом факультету.
2.2. Заява подається студентом разом з пакетом документів для підготовки та
внесення проекту наказу ректора про направлення на навчання учасників
освітнього
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мобільності.
2.3. Термін дії індивідуального графіку навчання повинен співпадати з періодом
участі студента у програмі міжнародної академічної мобільності.
3. Організація навчання за індивідуальним графіком
3.1. Дисципліни, що підлягають опануванню за індивідуальним графіком
навчання, опановуються студентом у формі самостійної роботи.
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3.2. Студент-учасник програми міжнародної академічної мобільності проходить
рубіжний контроль з дисциплін, що опановувалися за індивідуальним графіком,
після завершення участі у програмі «Еразмус+».
3.3. Студент не допускається до семестрового контролю з дисциплін, які
опановуються за індивідуальним графіком навчання, якщо після завершення
участі у програмі міжнародної академічної мобільності, після повернення в
Академію, він не пройшов рубіжний контроль з дисциплін.
3.4. Семестрова підсумкова атестація у формі заліків та екзаменів для студентів,
яким наданий індивідуальний графік навчання, проводиться в терміни,
визначені графіком навчального процесу та розкладом заліково-екзаменаційних
сесій НМАУ імені П.І. Чайковського.
3.5. Якщо за умовами Договору про академічну мобільність студент
повертається до Академії після початку заліково-екзаменаційної сесії, йому
надається індивідуальний графік складання заліків та екзаменів. Рішення про
надання індивідуального графіку складання заліково-екзаменаційної сесії
вводиться в дію наказом ректором за заявою студента.
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Додаток 1
Ректору НМАУ імені П.І. Чайковського
професору Тимошенку М. О.
Студента __ курсу
Факультету___________
ПІБ

ЗАЯВА
У зв’язку із моєю участю у програмі міжнародної академічної мобільності
___________________________________________________________ (назва програми) в
(вказати повну назву закладу, що приймає українською; місто та країну закладу)
_____________________________________________________________________________
строком з_______ по_____________ (зазначити термін перебування на навчанні/ стажуванні
за квитками) прошу дозволити мені навчання за індивідуальним графіком навчання.

Студент
________________
(дата)

____________ (________________)
(підпис)
(ініціали, прізвище)

Не заперечую
Декан факультету______________________________ _____________ (________________)
(назва)
(підпис)
(ініціали, прізвище)
Не заперечую
Завідувач кафедри____________________________ _____________ (________________)
(назва)
(підпис)
(ініціали, прізвище)

Число

підпис
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