


1. ЗАГАЛЬНІ    ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Індивідуальний графік відвідування занять  надається 
відповідно до Положення про організацію  навчального процесу у 

КЗЛОР “Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана 

Филипчака”, погодженого педагогічною радою коледжу та 
затвердженого директором коледжу,  для створення можливостей для 

навчання студентів, які не можуть відвідувати аудиторні заняття 

згідно з розкладом. 
1.2. Право на індивідуальний графік відвідування занять 

надається студентам четвертого курсу при наданні витягу з наказу про 

працевлаштування за фахом та наявності довідки з місця роботи, та 
згоди роботодавця щодо навчання студента за індивідуальним 

графіком, та проходження переддипломної педагогічної практики за 
місцем роботи. 

1.3. Індивідуальний графік відвідування занять передбачає 

можливість вибіркового відвідування занять та самостійного 
опрацювання студентом до 0,5 частини від загального обсягу 

матеріалу навчальних програм з відповідних дисциплін. 

1.4. Індивідуальний графік відвідування занять не 
передбачає додаткових занять викладача із студентом, крім 

запланованих за розкладом. 

1.5. Індивідуальний графік відвідування занять  надається 
директором  коледжу за поданням  завідувача відділення та 

погодженням заступника директора з навчальної роботи. 

1.6. Індивідуальний графік відвідування занять діє 
протягом семестру і може бути анульований за заявою студента або у 

випадках, передбачених даним положенням. 

1.7. Переведення студента на індивідуальний графік 
 навчання здійснюється наказом директора за погодження 

завідувача відділення на підставі заяви (додаток 1), поданої студентом 

з обгрунтуванням причини. Для цього разом із заявою подаються 
документи: 

- витяг (копія) наказу про працевлаштування за фахом; 

- згода роботодавця на навчання студента за індивідуальним 
планом; 

- графік (розклад) роботи студента з місця праці. 

1.8. Після підписання заяви  директором коледжу        
студент узгоджує індивідуальний графік (додаток 2) виконання  

навчального плану  з відповідними викладачами, погоджений 



завідувачем відділення і подає його на затвердження  заступнику 

директора з навчальної роботи. 
1.9. Після  підписання  наказу про  надання відповідному 

студенту індивідуального графіку  завідувач відділення готує 

індивідуальний графік вивчення дисциплін, передбачених робочим 
навчальним планом у даному семестрі. 

1.10. Заяви про перехід на індивідуальний графік  студент 

подає   завідувачу відділення не пізніше одного тижня після початку 
семестру. В період , який передує підготовці наказу про надання 

студенту індивідуального графіку, студент зобов’язаний відвідувати 

заняття згідно з розкладом. 
1.11. Студент, який знаходиться на індивідуальному 

графіку, приймає участь у семестрових атестаціях та екзаменаційній 
сесії на загальних підставах. 

1.12. Результати атестацій, семестрового контролю 

викладачем заносяться в журнал обліку навчальних занять групи, 
заліково-екзаменаційну відомість групи та залікову книжку студента. 

1.13. У випадку невиконання термінів графіку, або 

незадовільних результатів модульного контролю семестрового 
контролю з 2-х і більше дисциплін завідувач відділенням 

зобов”язаний проінформувати про це адміністративну раду коледжу 

та підготувати наказ про ліквідацію індивідуального графіку студента. 
    Дане положення розроблено на основі Положення про 

організацію навчального процесу у КЗЛОР “Самбірський фаховий 

педагогічний коледж імені Івана Филипчака” та Закону України «Про 
фахову передвищу освіту»  

          

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

                                                                                              Додаток 1 
                                                              

   Директору  

                                                                КЗЛОР “Самбірський фаховий 
педагогічний коледж  

імені Івана Филипчака” 

                                                             п. Вантуху В.П. 
 

                                                               Студента ___курсу, групи _____ 

                                                                Відділення __________________ 
____________________________ 

 
 

                                

З А Я В А 
 

 

                      Прошу дозволити мені навчання у _____семестрі 
20__/20__ навчального року за індивідуальним графіком у зв’язку з 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
        Документи, що підтверджують необхідність переходу на 

індивідуальний графік навчання, додаються. 

 
 

 

 
 

 

 
  Дата                                                                           Підпис 

 

 
 

 

 
 


