
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор УАД 

Дурняк Б.В. 

 

"_29_"__09__2017 р. 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ГРАФІК НАВЧАННЯ 

СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  

УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ДРУКАРСТВА 

 

 

 За індивідуальним графіком навчання мають право навчатися, як правило, 

студенти III-IV курсів, які успішно виконують навчальний план, при цьому: 

а) працевлаштовуються за фахом на прохання підприємств; 

б) беруть участь у науково-дослідній роботі (проведення наукових 

досліджень по держбюджетних, госпрозрахункових темах та інших 

науково-дослідних проектах); 

в) беруть участь у спортивному житті коледжу (студенти-спортсмени: 

майстри спорту, кандидати у майстри спорту, члени збірних команд 

коледжу з певного виду спорту); 

г) є вагітними та/або матерями дітей віком до 3 років; 

д) у зв'язку із виробничою необхідністю. 

Індивідуальний графік навчання оформлюється на основі розпорядження  

декана факультету і поновлюється кожний семестр. 

При оформленні на навчання за індивідуальним графіком студент подає: 

а) при працевлаштуванні за фахом: 

 заяву(встановленого зразка – Додаток А) на ім'я декана 

факультету, з резолюціями заступника декана факультету; 
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 клопотання підприємства; 

 індивідуальний навчальний графік (встановленого зразка – 

Додаток Б), який формується інспектором деканату, візується 

деканом факультету або його заступником, до якого включені 

дисципліни, передбачені навчальним планом. 

б) при участі у науково-дослідній роботі: 

 заяву(встановленого зразка – Додаток А) на ім'я декана 

факультету, з резолюціями заступника декана факультету; 

 індивідуальний навчальний графік (встановленого зразка – 

Додаток Б), який формується інспектором деканату, візується 

деканом факультету або його заступником, до якого включені 

дисципліни, передбачені навчальним планом. 

в) при участі у спортивному житті коледжу: 

 заяву(встановленого зразка – Додаток А) на ім'я декана 

факультету, з резолюціями заступника декана факультету; 

 клопотання керівника кафедри фізичного виховання; 

 індивідуальний навчальний графік (встановленого зразка – 

Додаток Б), який формується інспектором деканату, візується 

деканом факультету або його заступником, до якого включені 

дисципліни, передбачені навчальним планом. 

г) при вагітності та/або є матір'ю дитини віком до 3-х років: 

 заяву(встановленого зразка – Додаток А) на ім'я декана 

факультету, з резолюціями заступника декана факультету; 

 копію довідки про вагітність або копію свідоцтва про 

народження дитини; 

 копію свідоцтва про одруження (за умови, якщо мати та дитина 

мають різні прізвища); 

 індивідуальний навчальний графік (встановленого зразка – 

Додаток Б), який формується інспектором деканату, візується 

деканом факультету або його заступником, до якого включені 

дисципліни, передбачені навчальним планом. 
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д) при виробничій необхідності: 

 заяву(встановленого зразка – Додаток А) на ім'я декана 

факультету, з резолюціями заступника декана факультету; 

 індивідуальний навчальний графік (встановленого зразка – 

Додаток Б), який формується інспектором деканату, візується 

деканом факультету або його заступником, до якого включені 

дисципліни, передбачені навчальним планом. 

Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком навчання зобов'язані: 

 поновлювати індивідуальний навчальний план на кожний наступний 

семестр; 

 дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку; 

 дотримуватись Положення про академічну доброчесність. 

Відвідування усіх видів занять, окрім лекційних та консультацій, 

студентами, які навчаються за індивідуальним графіком, є обов'язковим. 

Контроль за виконанням індивідуального графіку навчання здійснює 

заступник декана факультету. 

Відповідальність за виконання індивідуального графіку навчання повністю 

покладається на студента. 

Термін навчання за індивідуальним графіком закінчується по завершенню 

поточного семестру. 

Студент, який порушує навчання за індивідуальним графіком протягом 

семестру, втрачає право на його продовження. 

Положення вступає в дію з моменту затвердження Вченою радою УАД. 

 

Положення розглянуто та ухвалено на 

засіданні Вченої ради УАД 

протокол № 1/679 від 28 вересня 2017 р. 



 

Додаток А 

Декану ФВПІТ 

__________________________ 
П.І.Б. 

студента ___ курсу ___ групи 

__________________________ 
П.І.Б. студента (в родовому відмінку) 

ЗАЯВА 

Прошу дозволити відвідування занять за індивідуальним графіком на ___ 

семестр 20___-20___ навчального року у зв'язку із (вказати одну з наведених 

причин: 

1) працевлаштуванням за фахом; 

2) участі у науково-дослідній роботі; 

3) участі у спортивному житті академії; 

4) вагітністю; 

5) доглядом за дитиною(віком до 3-х років); 

6) виробничою необхідністю. 

До заяви додаю (вказати документи, які ви додаєте до заяви, наприклад, 

копію залікової книжки за останні два семестри). 

 

 

Дата       ___________ / П.І.Б. студента / 
            (підпис) 



 

Додаток Б 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

декан факультету 

Прізвище, ініціали 

«___» ________ 20__ р. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН НАВЧАННЯ  

студента групи ______ 

Прізвище, ініціали 

в __________ семестрі 20__-20__ н.р. 

 

№ Дисципліна П.І.П. викладача Контрольни

й захід 

Дата 

проведен

ня 

Підпис 

викладача 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8 
 

    

 

Підстава: (наприклад – працевлаштування за фахом з можливістю постійного працевлаштуванням після 

завершення навчання). 

 

Диспетчер деканату  

Прізвище, ініціали                                           Особистий підпис__________ 

 

« ___» ___________ 20__ р. 


