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Одеса, 2016 



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

вищу освіту» від 01.02.2014р. № 1556-VII, (ст.62), Положення  про  організацію 

освітнього процесу здобуття в Одеському торговельно-економічному інституті 

КНТЕУ, затвердженого наказом №68 від 10.06.2016р. 

2. Положення регламентує умови й порядок переведення та навчання 

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

індивідуальним графіком. Переведення на індивідуальний графік може 

здійснюватися як по окремо взятій дисципліні, так і по певній кількості дисциплін 

навчального плану. 

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 мають студенти які: 

 займаються науково-дослідною, дослідно-експериментальною роботою, 

якщо характер цієї діяльності співпадає з розкладом занять і тільки за тими 

дисциплінами, які співпадають із напрямком його наукової діяльності та за 

представленням завідувача кафедри на якій виконується відповідна робота; 

 мають інвалідність і не спроможні відвідувати навчальний заклад, якщо це 

підтверджується рекомендацією органів охорони здоров‘я та соціального 

захисту населення; 

 є матерями дітей віком до 3 років; 

 беруть участь у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів, графіки 

спортивної підготовки і виступів яких співпадають з основним графіком 

освітнього процесу (за представленням кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін ОТЕІ КНТЕУ); 

 займаються активною громадською або культурно-масовою діяльністю (за 

представленням керівника виховного відділу або органів студентського 

самоврядування); 

 навчаються на випускних курсах (як правило) та суміщають навчання із 

роботою за спеціальністю і графік їх роботи співпадає з графіком 

навчального процесу (за наданням довідки з місця роботи). 

4. Студент який претендує на навчання за індивідуальним графіком, подає в 

деканат факультету такі документи:  



- заяву на ім’я директора інституту з погодженням заступника директора з 

навчальної роботи (додаток 1); 

- графік індивідуального вивчення всіх дисциплін (додаток 2); 

- документ, який надає право на індивідуальний графік навчання (відповідно 

до п.3 даного Положення). 

5. Індивідуальний графік навчання формується студентом за участі деканату 

протягом одного тижня після подачі заяви. 

6. Після розгляду декан факультету затверджує індивідуальний графік. 

Студент вважається таким, що навчається за індивідуальним графіком і 

зобов'язаний дотримуватися термінів звітування перед викладачами, що вказані у 

відповідних документах. 

7. Студент, який виявив бажання навчатися за індивідуальним графіком, 

протягом першого місяця нового семестру складає графік у двох примірниках, 

погоджує його з кожним викладачем, який працює із студентом в цьому семестрі 

(перший примірник графіка видається студенту для роботи, другий - залишається 

в деканаті для контролю та зберігається до завершення терміну навчання. 

Подається графік до деканату разом із заявою на ім'я директора. Декан готує 

проект наказу про переведення студента на індивідуальний графік навчання. 

8. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком навчання, повинні 

отримати на кафедрах завдання, які мають забезпечити засвоєння ними 

навчального матеріалу, передбаченого типовим навчальним планом, навчальною 

програмою, з усіх нормативних навчальних дисциплін та необхідного мінімуму 

навчальних дисциплін, вибраних студентом з обов'язковим урахуванням 

структурно-логічної схеми підготовки, а також самостійне вивчення додаткової 

літератури, поглиблене вивчення окремих тем, проведення дослідницької роботи 

тощо. 

Вибіркові навчальні дисципліни освітньо-професійних програм підготовки, 

визначені інститутом і включені до індивідуального навчального графіка 

студента, є обов'язковими для вивчення. 

9. Консультування викладачами студентів, які мають індивідуальний графік 

навчання, здійснюється за семестровим графіком консультацій викладачів кафедр. 

Окремий час для консультацій цих студентів не передбачено. 

10. В індивідуальному графіку навчання передбачено форми контролю і 

терміни підсумкового контролю. Термін підсумкового контролю має співпадати з 



графіком навчального процесу на цьому курсі. В окремих випадках може 

визначатися індивідуальний графік проведення контрольних заходів. 

11. Студент, який навчається за індивідуальним графіком, по завершенню 

семестру доповідає про наслідок своєї роботи в деканат факультету. Якщо ж 

наслідки цієї роботи оцінені негативно, студент втрачає право на навчання за 

індивідуальним графіком і навчається на загальних підставах. 

Деканат за поданням кафедр може порушувати питання про дострокове 

припинення індивідуального графіка навчання в разі систематичного 

недотримання його виконання. 

 12. За виконання індивідуального графіка навчання відповідає студент. 

Індивідуальний графік навчання складається у чіткій відповідності до 

навчального плану напряму підготовки (спеціальності). Відхилення у виконанні 

індивідуального графіка є свідченням невиконання навчального плану напряму 

підготовки (спеціальності), що надає підстави для відповідних організаційних 

висновків, аж до відрахування студента з інституту. 

13. Контроль за виконанням індивідуального графіка навчання здійснює декан 

факультету. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

                                                                                            Директору 

                                                                                   Одеського торговельно-економічного  

                                                                       інституту Київського торговельно- 

 економічного університету 

 Квач Я П. 

 

____________________________ 
                                (П.І.Б.) 

 студента факультету  

____________________________ 

спеціальності 

____________________________ 

курсу 

____________________________ 

групи 

____________________________ 

 

 

 

ЗАЯВА 
 

Прошу перевести мене на навчання за індивідуальним графіком у зв‘язку з  _____________ 

__________________________________________________________________________________      

на період з ______________до________________. 

З умовами переводу та навчання за індивідуальним графіком ознайомлений та згодний. 

 

 

 

Додаток: _____________________________________________ 
                        (назва документа – підстава для надання індивідуального графіку) 

 

 

 

Дата  _________________                                               Підпис _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

Погоджено 
Декан факультету  

__________________ 

«____»_____________--- 

 

 

Індивідуальний графік навчання 

 

Студента_________________________________________________________ 
(П.І.Б. повністю, номер групи, назва спеціальності або напряму) 

 

№ Найменування дисципліни 

Вид навчальної роботи за 

індивідуальним графіком 

та форма контролю 

Термін здачі 

підсумкового 

семестрового контролю 

Підпис викладача 

     

     

     

 

 

Дата                                         Студент ________________________________                    
                                                                                                                                         (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


