ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про порядок організації навчання здобувачів вищої освіти за
індивідуальними графіками у Приватному вищому навчальному закладі "Інститут
психології і підприємництва" (далі – Положення) розроблено відповідно до:
- Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VІІ, зі змінами та
доповненнями;
- Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про
порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12.08.2015 р. № 579;
- Статуту Приватного вищого навчального закладу «Інститут психології і
підприємництва»;
- Положення про організацію освітнього процесу в Приватному вищому
навчальному закладі «Інститут психології і підприємництва», затвердженого Вченою
радою Інституту (протокол №2 від 25 березня 2021 р.);
- інших нормативно-правових документів.
1.2. Порядок організації навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальними
графіками запроваджується у Приватному вищому навчальному закладі «Інститут
психології і підприємництва» (далі – Інститут) з метою:
- реалізації принципів особистісної орієнтації освіти та створення
оптимальних умов організації освітнього процесу з урахуванням індивідуальних
особливостей та потреб кожного здобувача вищої освіти;
- сприяння академічній мобільності здобувачів вищої освіти;
- регламентації умов переведення здобувача вищої освіти на індивідуальний
графік навчання та процедури його реалізації.
1.3. Навчання за індивідуальним графіком – це форма організації освітнього
процесу, за якою здобувачу вищої освіти надається можливість опановувати
теоретичні знання та набувати практичних навичок з навчальних дисциплін
навчального плану за індивідуальним графіком у зв’язку з певними об’єктивними
обставинами неможливості його систематичного відвідування навчальних занять.
Навчання за індивідуальним графіком передбачає, як правило, самостійне вивчення
навчальної дисципліни, у тому числі з використанням технологій та засобів
дистанційного навчання.
1.4. Індивідуальний графік навчання – це документ, що визначає часові
особливості реалізації індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти
загалом або його частини упродовж навчального семестру (терміни контролю його
знань протягом навчального семестру).
1.5. Індивідуальний графік навчання встановлюється лише для здобувачів
вищої освіти денної форми здобуття освіти, які навчаються на певному рівні вищої
освіти в Інституті.
1.6. Надання індивідуального графіка навчання повинно бути спрямованим на
індивідуалізацію навчання, посилення самостійної роботи здобувача вищої освіти,
розкриття їхніх індивідуальних здібностей, створення умов для опанування
теоретичних знань та набуття практичних навичок з навчальних дисциплін,
оволодіння новітніми освітніми технологіями.
1.7. Навчання здобувача вищої освіти за індивідуальним графіком не
передбачає зміну вартості його навчання. Оплата за навчання здійснюється в

повному обсязі незалежно від того навчається чи ні здобувач вищої освіти за
індивідуальним графіком.
2. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ
ГРАФІКОМ
2.1. Право на навчання за індивідуальним графіком мають здобувачі вищої
освіти, які навчаються в Інституті, успішно виконують навчальний план та з
поважних причин не можуть відвідувати заняття за розкладом.
2.2. Реалізувати право на навчання за індивідуальним графіком надається:
- матерям для догляду за дитиною віком до 3-x років та вагітним жінкам;
- здобувачам вищої освіти, які поєднують навчання з роботою;
- здобувачам вищої освіти, які беруть участь у спортивних змаганнях
всеукраїнського та міжнародного рівнів та/або є членами збірних команд області,
збірної команди України з різних видів спорту, або виступають за професійні
команди;
- здобувачам вищої освіти, які беруть участь у програмах міжнародної
академічної мобільності;
- здобувачам вищої освіти, які мають інвалідність і неспроможні відвідувати
заклад освіти;
- в інших випадках у разі наданням відповідних документів, що засвідчують
об’єктивну неможливість відвідування занять за розкладом.
2.3. Здобувач вищої освіти, який має підстави для оформлення
індивідуального графіку навчання, має подати заяву (додаток А) з відповідними
підтверджуючими документами та погодити її із завідувачем випускової кафедри та
деканом факультету (у разі його наявності).
Індивідуальний графік навчання здобувач вищої освіти (додаток Б) оформлює
на навчальний семестр та погоджує з науково-педагогічними працівниками, які
проводять заняття з навчальних дисциплін, включених до цього графіку.
2.4. Індивідуальний графік навчання здобувача вищої освіти набуває чинності
після його затвердження відповідним наказом ректора Інститут.
2.5. Індивідуальний графік навчання не передбачає повного звільнення
здобувача вищої освіти від відвідування навчальних занять протягом навчального
семестру. Здобувач вищої освіти, який навчається за індивідуальним графіком,
зобов’язаний періодично відвідувати навчальні заняття впродовж навчального
семестру та не менше, ніж один раз на місяць у визначені викладачем дні надавати
виконанні індивідуальні завдання та проходити поточний контроль рівня знань.
2.6. Консультування здобувачів вищої освіти, які мають індивідуальний графік
навчання, здійснюється за семестровим графіком консультацій викладачів,а також
можуть надаватися з використанням технологій дистанційного навчання.
2.7. Здобувач вищої освіти, який має дозвіл на відвідування занять за
індивідуальним графіком, бере участь у підсумковому семестровому контролі на
загальних підставах та зобов’язаний до термінів складання контрольних заходів
виконати всі види робіт, передбачених робочими програмами навчальних
дисципліни.
Додаток А

В.о. ректора ПВНЗ "Інститут
психології і підприємництва"
Бабіній О.В.
здобувача освітнього ступеня
_______________________________
магістра, бакалавра

гр.

курс

форми здобуття освіти ____________
денної, заочної

спеціальності
освітньої програми
________________________________
П.І.П. (повністю в родовому відмінку)

Заява
Прошу встановити мені індивідуальний графік навчання у зв’язку з
__________________________________________________________________
(причина встановлення індивідуального графіку навчання)

на період ______________________.
З умовами навчання за індивідуальним графіком ознайомлений (а).
До заяви додаю:

(Назви документів, які є підставою для навчання за індивідуальним графіком)

_________
(дата)

________ ____________________
(підпис)

(ініціали, прізвище студента)

Погоджено:
Завідувач кафедри

_____________________ __________________________________
(підпис)
(ініціали, прізвище зав. кафедри)

Додаток Б
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
В.о. ректора ПВНЗ "Інститут психології
і підприємництва"
______________________О.В. Бабіна
«____»__________202__ р.
Індивідуальний графік навчання
здобувача вищої освіти __________________________________________________ групи __________
( П.І.Б. повністю)

на ____ семестр __________________навчального року
№

Назва навчальної дисципліни

Ознайомлений:
Здобувач вищої освіти
Погоджено:
Завідувач кафедри

Форма поточних та
підсумкового
контролів

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

(номер групи)

Відпрацювання семінарських, лабораторних, практичних занять
Термін відпрацювання
Погоджено викладачами,
П.І.Б., підпис

________________________
(ініціали, прізвище)

________________________
(ініціали, прізвище)

«____» ____________202_ р.

«____» ____________202_ р.

