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ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Положення визначає правила переведення студентів денного 

відділення на індивідуальний графік, в якому передбачаються зміни в 

порядку вивчення курсів і розділів дисциплін навчального плану 

спеціальності за рахунок перерозподілу часу. 

Індивідуальний графік навчання надається: 

1. Студентам старших курсів (третього, четвертого, п’ятого, 

шостого), які дали згоду працювати за спеціальністю, при наявності 

довідок з місця роботи, завірених керівником підприємства. 

2. Студенти першого та другого курсів бакалаврату правом 

навчання за індивідуальним графіком не користуються. 

3. Індивідуальний графік підготовки студентів розробляється з 

урахуванням встановленого терміна навчання. 

4. За студентами, що навчаються за індивідуальним графіком, 

зберігаються всі права. 

5. Для переведення студента на індивідуальний графік навчання 

відповідні кафедри розробляють  індивідуальний план роботи студента з 

кожної дисципліни навчального плану, який затверджується кафедрою та 

деканатом факультету на початку кожного семестру. 

6. Індивідуальний план роботи  за індивідуальним графіком 

студента складається за формою  (додаток 1) і зберігається  особисто у 

студента, а після здачі сесії - надається до деканату. 
7. Студент зобов'язаний не порушувати термінів і форм 

контролю, зазначених в індивідуальному плані та індивідуальному 

графіку. У разі невиконання студентом індивідуального плану на підставі 

клопотання кафедри він переводиться наказом по університету на 

звичайну форму навчання. 

8. Студенти, які переведені на індивідуальний графік навчання, 

зобов'язані складати екзаменаційну сесію в терміни, передбачені 
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індивідуальним графіком, складеним деканатом і затвердженим деканом 

факультету (зимова сесія – грудень місяць, літня – травень місяць). 
9. На початку екзаменаційної сесії студент повинен надати 

декану індивідуальний план з відмітками викладачів про виконання 

студентом завдань з усіх навчальних дисциплін семестру.  Декан  вирішує 

питання про допуск студента до складання екзаменаційної сесії. 

10. Виконання студентом завдань індивідуального плану під час 

екзаменаційної сесії не допускається. 

11. Студентам, які не складали екзаменаційної сесії з поважних 

причин, підтверджених відповідними документами, встановлюються 

індивідуальні терміни ліквідації академічної заборгованості, але не пізніше 

першого місяця наступного за сесією семестру. 

12. Студенти, які навчались за індивідуальним графіком, але не 

склали екзаменаційної сесії або отримали більше двох незадовільних 

оцінок вважаються невстигаючим і відраховуються на загальних підставах. 

13. Усі спірні питання, пов'язані з навчанням студентів за 

індивідуальним графіком, розглядаються і вирішуються безпосередньо 

деканом факультету разом з випускаючими кафедрами. 

14. Стан успішності студентів, які навчаються за індивідуальним 

графіком, обговорюється на засіданнях відповідних кафедр університету 

один раз на семестр. Рішення про подовження строків дії індивідуального 

графіка приймає випускаюча кафедра. 

15. Індивідуальний графік навчання складається у паперовій формі 

та зберігається до завершення терміну навчання студента 
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ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 
ГРАФІК НАВЧАННЯ 

 
Питання про переведення студента на індивідуальний графік навчання 

вирішується деканом факультету на початок відповідного семестру і 

оформляється наказом ректора університету із зазначенням підстави 

надання індивідуального графіка та його термінів.  

Індивідуальний графік навчання надається (затверджується) 

проректором з навчальної роботи тільки  студентам старших курсів  (ІІІ, 

ІV, V, VІ)  денної форми навчання, що навчаються на “добре” і 

“відмінно”, строком на 1 семестр. 

Для отримання індивідуального графіка навчання необхідно: 

1. Написати заяву (додаток 2) на ім’я проректора з  навчальної роботи, на 

якій отримати візи: 

1.1. Заступника декана факультету з навчальної роботи про: 

 кількість пропущених занять з неповажних причин за семестр; 

 наявність або відсутність академічної заборгованості; 

1.2. Бухгалтерії про наявність або відсутність фінансової 

заборгованості; 

1.3. Згода випускаючої кафедри про надання індивідуального 

графіка студенту (додаток 3); 

1.4. Декана факультету про доцільність надання індивідуального 

графіку навчання (тільки при наявності індивідуального плану 

роботи за індивідуальним графіком навчання). 

 

2. До заяви необхідно додати: 

2.1.  Довідку з місця роботи (робота за спеціальністю), затверджену 

керівником підприємства. 

2.2.  Індивідуальний план роботи з кожної дисципліни навчального 

плану відповідного семестру, за підписом викладачів і декана; 
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2.3. Індивідуальний графік навчання з визначенням термінів 

проведення підсумкового контролю, затверджений деканом. 

Тільки при наявності цих документів студент подає заяву про 

переведення на індивідуальний графік на підпис проректору з навчальної 

роботи.  

У разі позитивного рішення наведені вище документи надаються до 

відповідного деканату, де оформляється проект наказу по університету.  
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Додаток 1 
 

                            Бердянський університет менеджменту і бізнесу 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Декан ___________ факультету 

__________________________ 

 

“_____” ____________ 201__р. 
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Проректор з навчальної роботи 

__________________________ 

 

“_____” ____________ 201__р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ 
 

 

студента  _____ курсу ________ групи 

факультету__________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
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________________________________________________________________

________________________________________ 

(назва дисципліни) 
 

№ 

п/п 
Зміст 

завдання 
Дата видачі 
завдання та 
прізвище і 

підпис 
викладача 

Форма 
контролю та 
дата здачі за 

планом 

Дата фактичного прийняття 
 звітності  

Підпис 
викладача 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

Тема: 
“
К
и
ї
в
с
ь
к
а

Р
у
с
ь
”

1.09.2015 

Харченко І.І. 

Співбесіда або 
реферат 

20.10.2015 

20.10.2015  

 

Дата складання    заліку – „____” _______________ 201__ р. 
    іспиту – „____” _______________ 201__ р. 
 

 

 

       

 

       Такий план складається з  кожної  дисципліни навчального плану 
відповідного  семестру. 
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                                                                                                       Додаток 2 

Проректору 

з навчальної роботи 

Міхову Л.І. 
студента _______________ 

                       факультету,  
 денної форми навчання 

_____ курсу,   ____ групи 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 
 

Заява 

 

           Прошу дозволити навчання за індивідуальним графіком у 
зв’язку з працевлаштуванням на (назва підприємства) за спеціальністю 
(назва спеціальності). 
Довідка з місця роботи додається. 
 

Дата                                                                                      (Підпис студента) 
 

 

До заяви необхідні наступні дані:  
1. Інформація про пропуски навчальних занять (підпис заступника 

декана з навчальної роботи) 

(пропусків занять не має, або кількість – годин) 
 

2. Інформація про відсутність академічної заборгованості (підпис 
заступника декана з навчальної роботи) 

(академічної заборгованості немає, або кількість та назва дисциплін) 
 

3. Інформація  про відсутність фінансової заборгованості (підпис 
бухгалтерії університетут) 

(фінансової заборгованості немає, або сума боргу) 
 

4. Згода випускаючої кафедри про надання інфдивідуального графіка 
студенту (додаток 3. Службовий лист) 

 

5. Інормація декана про наявність індивідуального плану роботи за 
індивідуальним графіком навчання та загальний висновок 

 

«Не заперечую» 

Декан ______________ факультету             (Підпис) 
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Додаток 3 

 

Декану факультету економіки, 

управління та інформаційних 

технологій  

Горячій О.Л. 

Зав. кафедри обліку і фінансів 

Рунчевої Н.В. 

 

 

 

 

Службовий лист 

 

 

На підставі отриманих заяв, студентами: _________________________  

         (П.І.Б., курс, № групи) 
 

кафедра обліку і фінансів не заперечує надати індивідуальний графік 

навчання. 

 

 

 

 

Дата         підпис 
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