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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПОРЯДОК НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ  

ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ГРАФІКОМ 

1. Дане Положення розроблене у відповідності до Закону України «Про 

вищу освіту» від 01.02.2014 р. № 1556-VII (пункт 2 частина 2 ст. 32, частина 

3 ст. 50 та пункт 3 частина 1 ст.62), Положення про організацію освітнього 

процесу у вищих навчальних закладах та відповідно до Положення про 

організацію освітнього процесу Центральноукраїнського інституту розвитку 

людини. 

2. Положення регламентує умови й порядок переведення та навчання 

здобувачів вищої освіти (далі – студенти) денної форми навчання за 

індивідуальним графіком.  

 Індивідуальний графік навчання має бути спрямованим на 

індивідуалізацію навчання, посилення самостійної роботи студентів у 

навчанні при консультуванні викладачем, підвищення рівня підготовки 

майбутніх спеціалістів та розкриття їхніх індивідуальних творчих здібностей. 

3. Право на індивідуальний графік навчання має студент: 

- стан здоров'я якого потребує стаціонарного лікування, чи студент, який 

має ІІ-ІІІ групи інвалідності (додається медична довідка, що підтверджує 

потребу в лікуванні та лікарське направлення на лікування чи медичну довідку 

про присвоєння групи інвалідності); 

- який доглядає за дитиною віком до 3 років (додається копія свідоцтва про 

народження дитини. 

 - студент, який працює за фахом. 

4. Студент, який виявив бажання навчатися за індивідуальним 

графіком навчання, щонайменше ніж за 2 тижні до початку реалізації 

індивідуального графіка повинен у навчально-методичному відділі написати 

заяву. Заява пишеться на ім'я директора інституту. 



5. У разі підписання заяви студент складає графік, погоджує його з 

викладачами дисциплін, передбачених навчальним планом у поточному 

семестрі.  

6. Індивідуальний графік може укладатись терміном не більше ніж на 

один семестр. 

7. За індивідуальним графіком навчання передбачено навчальну 

роботу студентом з усіх дисциплін  поточного семестру. Термін 

підсумкового семестрового контролю має співпадати з основним графіком 

навчального процесу на даному курсі.  

8. Консультування викладачами студентів, які мають індивідуальний 

графік навчання, здійснюється за семестровим графіком консультацій 

викладачів кафедр. Окремий час для консультацій цих студентів не 

передбачається. 

9. Студент, який навчається за індивідуальним графіком повинен 

відвідувати навчальні заняття згідно затвердженого розкладу занять не 

менше одного разу на тиждень, окрім студентів, які знаходяться на 

стаціонарному лікуванні або є медична довідка, що підтверджує обмеження 

рухової діяльності.  

10.За виконання індивідуального графіка навчання відповідає студент. 

Індивідуальний графік навчання складається у чіткій відповідності до 

навчального плану спеціальності. 

11.Студент, який навчається за індивідуальним графіком повинен до 

початку сесії здати до навчально-методичного відділу заповнений бланк 

індивідуального графіку, що є допуском студента до складання заліково-

екзаменаційної сесії. 

12.Навчально-методичний відділ та кафедри можуть піднімати питання 

про дострокове припинення індивідуального графіка навчання в разі грубих 

порушень його виконання. 

13.Невиконання індивідуального графіка є свідченням невиконання 

навчального плану спеціальності, що є підставою для відрахування студента 

з інституту. 
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