
 
 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про навчання за індивідуальним графіком у Комунальному 

закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказів та листів 

Міністерства освіти і науки України, положень та наказів Комунального 

закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради (далі – Коледж). 

1.2. Це Положення регламентує умови й порядок переведення та навчання 

здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр, освітньо-професійним 

ступенем фаховий молодший бакалавр та освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодший спеціаліст денної форми навчання за індивідуальним графіком. 

1.3. Індивідуальний графік навчання спрямований на індивідуалізацію 

навчання, посилення самостійної роботи здобувачів вищої освіти у навчанні 

при консультуванні викладачем, підвищення рівня підготовки майбутніх 

фахівців та розкриття їхніх індивідуальних творчих здібностей. 

1.4. На навчання за індивідуальним графіком мають право здобувачі вищої 

освіти за освітнім ступенем бакалавр 3-4 курсів та освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодший спеціаліст 4 курсу, які не мають академічної та фінансової 

заборгованості по оплаті за навчання (для тих, хто навчається за договором за 

рахунок фізичних чи юридичних осіб), в разі однієї з таких причин: 

- працевлаштування за фахом навчання, що підтверджується довідкою з 

місця роботи; 

- студентка є вагітною та за медичними показниками, що підтверджуються 

відповідною медичною довідкою, не може відвідувати аудиторні заняття; 

- студентстудентка має дитину (дітей) віком до трьох років та перебуває у 

відпустці по догляду за дитиною або виховує дитину з особливими потребами; 

- студент/студентка має особливі вимоги до навчання і неспроможний 

відвідувати заклад освіти, що підтверджується довідкою органів охорони 

здоров’я та соціального захисту населення; 



- студент/студентка бере активну участь у науковому або спортивному 

житті коледжу, є членом збірної команди області чи України з різних видів 

спорту або виступає за професійні команди (за наявності клопотання завідувача 

кафедри/голови циклової комісії). 

1.5. Індивідуальний графік навчання передбачає можливість вільного 

(вибіркового) відвідування студентом аудиторних занять, самостійного 

опрацювання матеріалу програм навчальних дисциплін та виконання усіх видів 

обов’язкових робіт відповідно до навчального плану спеціальності. 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ГРАФІК 

НАВЧАННЯ 

2.1. Індивідуальний графік навчання встановлюється, як правило, терміном 

на один семестр і може бути анульований за заявою студента або у випадку 

припинення чинності однієї з наведених у п. 1.4 підстав. 

2.2. Індивідуальний графік навчання оформлюється на початку 

навчального семестру – до 30 вересня та до 01 березня. 

2.3. Студент, який планує навчання за індивідуальним графіком, до 

початку навчального семестру подає декану факультету/завідувачу відділення 

відповідні документи: 

- заяву на ім’я декана факультету/завідувача відділення, з відповідними 

погодженнями викладачів (Додаток 1); 

- індивідуальний графік навчання студента (Додаток 2); 

- довідку або лист-клопотання з місця працевлаштування за фахом; 

- довідку про вагітність, свідоцтво про народження дитини чи копію 

висновку медико-соціальної експертної комісії; 

- клопотання завідувача кафедри/голови циклової комісії (для осіб, 

зазначених в останньому абзаці п. 1.4 цього Положення). 

2.4. Студент отримує погодження викладачів, що викладають у поточному 

семестрі та здійснюють підсумковий контроль з дисциплін, на відвідування 

занять за індивідуальним графіком. 



2.5. Студент разом з викладачами дисциплін складає індивідуальні плани 

роботи, передбачені навчально-методичним комплексом навчальної 

дисципліни, що виконуються  студентом самостійно при періодичному 

консультуванні з викладачем. 

2.6. Дозвіл на навчання за індивідуальним графіком надається 

розпорядженням декана факультету/завідувача відділення. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ГРАФІКОМ 

3.1. Студент, що навчається за індивідуальним графіком, отримує від 

викладача завдання, які сприяють формуванню відповідних компетенцій, 

передбачених програмою навчальної дисципліни, та мають забезпечити 

засвоєння ним матеріалу навчальної дисципліни, передбаченого робочою 

програмою дисципліни. Під час навчання студент виконує різні види робіт 

(практичні, контрольні роботи, індивідуальні науково-дослідні завдання, есе 

тощо) і звітує про їх виконання. Форму спілкування з викладачем студент 

погоджує з кожним викладачем окремо під час складання індивідуальних 

планів роботи. Викладач оцінює рівень знань студента і ставить відмітку в його 

індивідуальний план роботи про засвоєння матеріалу відповідної частини 

навчальної дисципліни. 

3.2. Поточний контроль за виконанням індивідуального графіка навчання 

студента здійснює куратор академічної групи. 

3.3. Підсумкова оцінка з дисципліни, з якої передбачений залік, ставиться 

викладачем за результатами поточного контролю знань студента, які він 

отримав під час контрольних заходів протягом семестру. Залік ставиться за 

умови, що всі види робіт, передбачених індивідуальним планом роботи, 

виконані і кількість накопичених студентом балів відповідає критеріям 

оцінювання з дисципліни згідно з навчально-методичним комплексом 

навчальної дисципліни. 

3.4. Підсумкова оцінка з дисципліни, з якої передбачений екзамен, 

ставиться викладачем тільки під час екзаменаційної сесії. Студент, що 

навчається за індивідуальним графіком, бере участь в екзаменаційній сесії на 



загальних підставах. Результати оцінювання знань студента з кожної 

дисципліни реєструються в екзаменаційних відомостях академічної групи. В 

окремих випадках, за розпорядженням декана факультетузавідувача відділення, 

може визначатися індивідуальний графік проведення підсумкових  контрольних 

заходів. При цьому за студентом зберігається його право на отримання 

академічної стипендії до кінця терміну підсумкового контролю, якщо на 

момент оформлення індивідуального графіка навчання студент отримував 

стипендію. 

3.5. Декан факультету/завідувач відділення здійснює постійний контроль 

освітнього процесу студентів, які навчаються за індивідуальним графіком. 

3.6. За виконання індивідуального графіка навчання відповідає студент. 

У разі порушення термінів виконання індивідуального графіка студент, за 

відповідним розпорядженням декана факультету/завідувача відділення, втрачає 

право на його пролонгацію на наступний семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Положення про навчання за 

індивідуальним графіком у КЗВО «ЛПК» ВОР 

 

Ректору КЗВО «Луцький педагогічний коледж»  

Волинської обласної ради 

_________________________ 
      (ПІБ) 

студента (ки) ____ курсу денної форми навчання 

спеціальності ______________________________ 

групи _________________________ 

______________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

З А Я В А 

 

Прошу надати мені дозвіл на навчання за індивідуальним графіком у __ 

семестрі 20__-20__ н.р. з «__» ___ 20__ р. у зв’язку з _________________ 

(працевлаштуванням за фахом, вагітністю, народженням дитини тощо). 

Довідку з місця роботи (витяг із трудової книжки, копію трудового 

договору або медичну довідку про вагітність, або свідоцтво про народження 

дитини) додаю. 

 

                 _________                                                              __________________ 

                     дата                                                                                     підпис 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

№ 

з/п 
Назва дисципліни ПІБ викладача 

Підпис викладача, 

Дата 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до Положення про навчання за 

індивідуальним графіком у КЗВО «ЛПК» ВОР 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Декан факультету/Завідувач відділення  ________________ 

____________ (ПІБ) 

«____»______________ 20__ р. 

 

Індивідуальний графік навчання студента 

відділення _________________________________  

___ курсу денної форми навчання, 

 (група) _______ 

____________________________________________________________ 

(ПІБ студента) 

 

Назва 

навчальної 

дисципліни 

ПІБ викладача 
Форма 

Контролю 

Дата 

контрольного 

заходу 

Підпис 

Викладача 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Декан факультету/ 

Завідувач відділення _____________ __________________ 

                                            (підпис)                  (ПІБ) 

 

Студент                       _____________ __________________ 

                                            (підпис)                 (ПІБ) 

 

 

 

 

 

 


