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І. Загальні положення 

Це Положення визначає основні засади організації та запровадження 

навчання за індивідуальним графіком у Луцькому інституті розвитку людини 

Університету «Україна» (далі – Інститут). 

1.1. Індивідуальний графік навчання становить форму організації 

навчання здобувача вищої освіти, при якій частина дисциплін навчального 

плану засвоюється здобувачем самостійно.  

1.2. Індивідуальний графік навчання має бути спрямованим на 

індивідуалізацію навчання, посилення самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти у навчанні при консультуванні викладачем, підвищення рівня 

підготовки майбутніх спеціалістів та розкриття їхніх індивідуальних творчих 

здібностей. 

1.3.  Індивідуальний графік навчання в Інституті передбачає можливість 

вибіркового відвідування занять та самостійного опрацювання здобувачем 

вищої освіти матеріалу навчальних програм з відповідних дисциплін.  

1.4. Індивідуальний графік навчання надається з метою створення 

можливостей для навчання здобувачів вищої освіти, які з поважних причин 

не можуть відвідувати всі заняття.  

1.5. Дозвіл на індивідуальний графік надається директором Інституту 

відповідним наказом на підставі поданих заяв (додаток 1) та підтверджуючих 

документів. 

1.6. Організовує навчальний процес за індивідуальним графіком 

навчальний відділ, забезпечують змістовну складову та якість навчального 

процесу – завідувачі кафедр та викладачі, за якими закріплені відповідні 

дисципліни.  

1.7. При організації навчального процесу для таких здобувачів вищої освіти 

застосовується комбіноване навчання із використанням інформаційних 

ресурсів на сайті Інтернет підтримки навчального процесу. 

1.8.  Викладач, який забезпечує викладання відповідних навчальних 

дисциплін проводить консультації із здобувачем, щодо виконання 

індивідуального навчального плану з використанням навчально-методичного 

забезпечення дисциплін розміщеного на інформаційній платформі MОODLE.  

1.9. Індивідуальний графік навчання діє протягом навчального семестру і 

може бути анульований за заявою здобувача вищої освіти або за порушення 

умов індивідуального графіка.  

1.10. Виходячи із необхідності максимально повного надання 

здобувачам освіти всієї інформації та матеріалів, необхідних для успішного 

виконання індивідуального навчального плану, викладач проводить 

консультації щодо використання доступного навчально-методичного 

забезпечення дисципліни розміщеного на інформаційній платформі 

MОODLE.  

ІІ. Індивідуальний графік навчання  

2.1. Індивідуальний графік надається здобувачам вищої освіти денної 

форми навчання, які навчаються на старших курсах (третій і наступні курси і 



як виняток другий) та  мають середній бал 2-х останніх сесій не нижче – 75 

балів. 

Індивідуальний графік може бути наданий: 

 здобувачам вищої освіти випускних курсів, які поєднують навчання з 

роботою за фахом; 

 беруть участь у науково-дослідницькій робот; 

 беруть участь у спортивному житті інституту (студенти-

спортсмени: майстри спорту, кандидати у майстри спорту, члени 

збірних команд інституту з певного виду спорту); 

 здобувачі освіти випускних курсів усіх спеціальностей за наявності 

клопотання підприємства стосовно розподілу та працевлаштування; 

 матерям для догляду за дитиною віком до 3-х років; 

 студентам малокомплектних груп на старших курсах; 

 в інших випадках при наданні відповідних документів. 

2.2.  Для переходу на навчання за індивідуальним графіком здобувач вищої 

освіти подає у навчальний відділ заяву на ім’я директора інституту, де вказує 

причину переходу на індивідуальний графік та надає відповідні 

підтверджуючі документи. Під час оформлення на навчання за 

індивідуальним графіком здобувач освіти подає: 

а) при працевлаштуванні за фахом: 

 заяву на ім’я директора з резолюціями провідного фахівця навчального 

відділу, заступника директора з навчально-виховної роботи;  

 довідку з місця роботи або копію трудової книжки;  

б) при участі у науково-дослідній роботі:  

 заяву на ім’я директора з резолюціями провідного фахівця навчального 

відділу, заступника директора з навчально-виховної роботи;  

 клопотання наукового керівника з погодженням завідувача кафедри. 

 індивідуальний навчальний план, в який  включені дисципліни, 

передбачені навчальним планом.  

в) при участі у спортивному житті інституту:  

 заяву на ім’я директора з резолюціями провідного фахівця навчального 

відділу, заступника директора з навчально-виховної роботи;  

 копії посвідчень, що підтверджують спортивні досягнення;  

 копія кваліфікаційної книжки спортсмена;  

г) студентам випускних курсів усіх спеціальностей за наявності клопотання 

підприємства стосовно розподілу та працевлаштування студента; 

 заяву на ім’я директора з резолюціями провідного фахівця навчального 

відділу, заступника директора з навчально-виховної роботи;  

 клопотання керівника підприємства.  

д) при народженні дитини:  

 заяву на ім’я директора з резолюціями провідного фахівця навчального 

відділу, заступника директора з навчально-виховної роботи;  

 копію свідоцтва про народження дитини;  

д) студентам малокомплектних груп на старших курсах 



 заяву на ім’я директора з резолюціями провідного фахівця навчального 

відділу, заступника директора з навчально-виховної роботи;  

2.3 Після видачі наказу про надання здобувачу вищої освіти 

індивідуального графіку відвідування занять, навчальний відділ готує 

погоджувальний індивідуальний план вивчення дисциплін із зазначенням 

форм і термінів контролю знань студента, передбачених робочим навчальним 

планом у даному семестрі, який затверджується заступником з навчально-

виховної роботи (додаток 2). 

2.4 Заяви про перехід на індивідуальний графік здобувачі подають до 

навчального відділу не пізніше двох перших тижнів після початку семестру. 

В період, який передує підготовці наказу про надання індивідуального 

графіка, студент зобов’язаний відвідувати заняття згідно з розкладом. 

З моменту переводу на індивідуальний графік відвідування занять, 

здобувач вищої освіти навчається.  

2.5. Для здобувачів вищої освіти малокомплектних груп, які навчаються за 

індивідуальним графіком складається розклад настановних лекцій з усіх 

навчальних дисциплін робочого навчального плану. Обсяг настановних 

лекцій становить не менше 25 % від аудиторних годин денної форми 

навчання. 

2.6. Практика для здобувачів вищої освіти, які навчаються за 

індивідуальним графіком навчання організовується і проводиться в терміни 

визначені робочим навчальним планом і є обов’язковою.  

2.7. Обсяг знань та дата підсумкового контролю визначається викладачем 

і відображається у робочій програмі навчальної дисципліни, у графіку 

навчального процесу та розкладі занять. 

2.8. Здобувач освіти, який знаходиться на індивідуальному графіку 

відвідування занять, приймає участь у семестрових атестаціях та 

екзаменаційній сесії на загальних підставах. 

2.9. У випадку невиконання термінів графіка або незадовільних 

результатів атестації з 2-х і більше дисциплін здобувач освіти не має права у 

наступному семестрі на індивідуальний графік відвідування занять. 

 
  



Додаток 1 

Директорові Луцького інституту 

розвитку людини Університету 

«Україна» 

Савичу С.С. 

Здобувача вищої освіти ___ курсу 

спеціальності_________________

_____________________________  

__________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові повністю)  

 

Адреса проживання 

_____________________________ 

Контактний номер телефону 
_________________________________________ 

 

 

 

Заява 
 

Прошу дозволити мені індивідуальний графік навчання у _____ 

семестрі _________ навчального року в зв’язку з (працевлаштуванням, 

доглядом за дитиною та ін.).  

  

  
         (дата)                                      (підпис)  

  

  

До заяви додається:  

1) відношення з місця працевлаштування;  

2) план  роботи  над  навчальними  курсами, погоджений з викладачами та завідувачем 

кафедри.  

  

  

Заява візується: 

– провідним фахівцем,  

– заступником директора з навчальної роботи,  

– директором інституту.  

 

  



Додаток 2 

Луцький інститут розвитку людини  

Університету «Україна» 
 

 

Затверджую 

Заступник директора з навчально-

виховної роботи 

 

______________О.І. Кушпетюк 

 

 

ПОГОДЖУВАЛЬНИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН № ____ 

здобувача вищої освіти спеціальності «_____________________»  

денної форми навчання ОС «бакалавр» 

____ курсу _____ семестр 

(з ______ по _________) 

___________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

№ назва дисципліни викладач 
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Завідувач кафедри 

 

Провідний фахівець                                                             

 

 

 

 



 


