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І. Загальні положення 

 

Положення про порядок навчання здобувачів фахової передвищої освіти за 

індивідуальним графіком (далі – Положення) у Відокремленому структурному 

підрозділі «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки 

Національного авіаційного університету» (далі – Коледж) розроблено відповідно до 

Закону України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745-VIII, яким 

також визначаються  порядок,  форми та особливості створення умов для ефективної 

організації  самостійної роботи здобувачів освіти (ст. 47). 

1. Індивідуальний графік навчання є формою організації навчання 

здобувачів фахової передвищої освіти (далі - здобувач освіти), за якою частина 

дисциплін навчального плану засвоюється ними самостійно. Індивідуальний 

графік навчання має бути спрямованим на індивідуалізацію навчання, посилення 

самостійної роботи здобувачів освіти в процесі  здобування знань, підвищення 

рівня підготовки майбутніх фахових бакалаврів та розкриття їхніх індивідуальних  

здібностей та можливостей. 

2. За індивідуальним графіком мають право навчатися, як правило, 

здобувачі освіти III-ІY курсів, які: 

а) працевлаштовуються за фахом; 

б) є матерями дітей віком до 3 років; 

в) працевлаштовуються в зв’язку з виробничою необхідністю, що  

підтверджено відповідними документами; 

г) паралельно здобувають освіту в країні фактичного перебування після 

виїзду з України через  воєнний стан. 

3. Директор коледжу за поданням завідувача відділення може за 

необхідності встановлювати окремим здобувачам освіти індивідуальний 

графік навчання   в інших випадках за умови відповідних підстав. 

4. Індивідуальний графік навчання складається на підставі наказу 

директора коледжу і поновлюється щосеместрово (Додаток 1). 

5. Під час оформлення на навчання за індивідуальним графіком здобувач 

освіти подає такі документи: 

а) при працевлаштуванні за фахом: 

- заява на ім’я директора з резолюціями заступника директора з 

навчальної роботи, завідувача відділення, керівника групи; 

- клопотання підприємства; 

- індивідуальний навчальний план,  до якого включені дисципліни, 

передбачені навчальним планом, і який затверджується завідувачем відділення; 

б) при народженні дитини: 

- заява на ім’я директора з резолюціями заступника директора з 

навчальної роботи, завідувача відділення, керівника групи; 

- копія свідоцтва про народження дитини; 

- копія свідоцтва про одруження (за умови, якщо мати та дитина мають 

різні прізвища); 

- індивідуальний навчальний план, до якого включені дисципліни, 

передбачені навчальним планом, що затверджується завідувачем відділення; 

в) з виробничою необхідністю: 

- заява на ім’я директора з резолюціями заступника директора з навчальної 

роботи, завідувача відділення, керівника групи; 

- довідка про працевлаштування; 



- індивідуальний навчальний план, до якого включені дисципліни, 

передбачені навчальним планом, що затверджується завідувачем відділення; 

 г) при паралельному навчанні в країні перебування після виїзду з України 

через воєнний стан: 

- заява на ім’я директора з резолюціями заступника директора з навчальної 

роботи, завідувача відділення, керівника групи; 

- довідка з навчального закладу країни перебування на оригінальній мові та з 

перекладом українською мовою; 

- індивідуальний навчальний план, до якого включені дисципліни, 

передбачені навчальним планом, що затверджується завідувачем відділення. 
6. Здобувачі освіти, які навчаються за індивідуальним графіком, зобов’язані: 

- поновлювати індивідуальний навчальний план на кожен наступний 

семестр; 

- відвідувати консультації викладачів коледжу. 

7. Здобувачам освіти, які мають дітей віком до трьох років, але не можуть 

претендувати на навчання за індивідуальним графіком на визначених вище 

умовах, надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трьох 

років чи право на вільний графік навчання (надання додаткових перерв протягом 

навчального дня та додаткових вихідних днів протягом тижня), що 

регламентується чинним законодавством (ст. 183 КЗпП України «Перерви для 

годування дитини») і не підлягає підпорядкуванню цьому Положенню. 

8. Здобувач освіти, який виявив бажання навчатися за індивідуальним 

графіком, протягом перших двох тижнів нового семестру складає графік у двох 

примірниках, погоджує його з кожним викладачем, який працює зі здобувачем 

освіти в поточному семестрі (перший примірник графіка видається здобувачу 

освіти для організації/упорядкування навчального процесу, другий  залишається в 

навчальній частині для контролю та зберігається до завершення терміну 

навчання). Подається графік до навчальної частини разом із заявою на ім’я 

директора (Додаток 2). Завідувач відділення укладає службову записку на ім’я 

директора і проєкт наказу про переведення здобувача освіти за індивідуальним 

графіком навчання. 

9. Здобувачі освіти, які навчаються за індивідуальним графіком, повинні 

отримати у викладачів завдання, що мають забезпечити засвоєння ними 

навчального матеріалу, передбаченого відповідним навчальним планом, 

навчальною програмою з усіх нормативних навчальних дисциплін та необхідного 

мінімуму навчальних дисциплін, вибраних здобувачем освіти з обов’язковим 

урахуванням структурно-логічної схеми підготовки, а також самостійного 

вивчення додаткової літератури, поглибленого вивчення окремих тем, проведення 

дослідницької роботи тощо. 

Вибіркові навчальні дисципліни освітньо-професійних програм підготовки, 

визначені коледжем і включені до індивідуального навчального графіка здобувача 

освіти, є обов’язковими для вивчення. 

10. Консультування викладачами здобувачів освіти, які мають 

індивідуальний графік навчання, здійснюється за семестровим графіком 

консультацій викладачів. Окремий час для консультацій цих здобувачів освіти не 

передбачено. 

11. В індивідуальному графіку навчання передбачено форми контролю та 

терміни підсумкового контролю. Термін підсумкового контролю має співпадати з 

графіком навчального процесу на відповідному курсі. В окремих випадках може 



визначатися індивідуальним графіком проведення контрольних заходів. 

12. Здобувач освіти, який навчається за індивідуальним графіком, по 

завершенню семестру доповідає про наслідок своєї роботи на засіданні циклової 

(випускової) комісії; циклова (випускова) комісія висловлює думку щодо  

доцільності подальшого навчання здобувача освіти за індивідуальним графіком. 

Якщо ж наслідки цієї роботи оцінені цикловою (випусковою) комісією негативно, 

здобувач освіти втрачає право на навчання за індивідуальним графіком і 

навчається на загальних підставах.  

13. Навчальна частина за поданням циклової (випускової) комісії може 

порушувати питання про дострокове припинення індивідуального графіка 

навчання в разі систематичного недотримання його виконання. 

14. За виконання індивідуального графіка навчання відповідає здобувач 

освіти. Індивідуальний графік навчання складається в повній відповідності до 

навчального плану спеціальності. Відхилення у виконанні індивідуального 

графіка є свідченням невиконання навчального плану спеціальності, що надає 

підстави для відповідних організаційних висновків, зокрема  відрахування 

здобувача освіти з коледжу. 

15. Контроль за виконанням індивідуального графіка навчання здійснює 

завідувач відділення. 

  



 

Додаток 1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Відокремлений структурний підрозділ 

«КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» 

 

Затверджую 

в.о. директора  ВСП «КФКТЕ 

НАУ» 

_________Юрій ЗІАТДІНОВ        
 

«____» __________ 20  __р. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ГРАФІК НАВЧАННЯ 

на __ семестр 20__/20__ навчального року  

 

Здобувач освіти: прізвище, ім’я, по батькові здобувача освіти 

Курс:   номер курсу  група:   номер групи 

Спеціальність: шифр назва спеціальності 

Освітня програма: назва освітньої програми 

Випускова комісія: назва комісії 

 

 

Погоджено випусковою комісією: 

Протокол засідання комісії (назва комісії ) 

від ______________ № ____. 

Переведено на індивідуальний графік навчання:  

наказ по ВСП «КФКТЕ НАУ» 

від ______________ № ____. 

 

Реєстраційний номер індивідуального графіка _______ 

  



Додаток 1.1 

 

№ пор Назва навчальної дисципліни 
Форма 

контролю 
Види навчальних занять 

Термін 
опрацювання та 

контролю 

Відмітка про 

виконання 

(підпис викладача, 
дата) 

1 

      

2 

     

3 

     

4 

     

5 

     

6 

     

7 

     

8 

     

9 

     

Завдання видано ____________________  

(дата) 

Викладач __________________________          Здобувач освіти _____________________________ 

(підпис)       (підпис за наявності)  

  



Додаток 2 

В.о. директора  ВСП «КФКТЕ НАУ» 

_________Юрію ЗІАТДІНОВУ        
 

«____» __________ 20  __р. 

_________________________  
      ПІБ директора 

           здобувача освіти _____ курсу /групи 

_____________________________________  

 спеціальності _________________________  
шифр і назва спеціальності  

 _____________________________________  
освітня програма 

_____________________________________  
прізвище, ім’я, по батькові здобувача освіти  

_____________________________________  
номер мобільного телефону  

 

Заява  

Прошу перевести мене на індивідуальний графік навчання в ____ семестрі 

20__/20__ навчального року у зв’язку з 

____________________________________________________. 
причина переведення:  

неможливості відвідувати заняття за розкладом через тривалу хворобу, догляд за дитиною до трьох років, працевлаштування за фахом, паралельним 
навчанням 

______________________________________________________________ додаю. 
документ (копія документа), на підставі якого проводиться переведенн: 

 копія свідоцтва про народження дитини, довідка з місця роботи, витяг з трудової книжки або копію трудового договору, довідка  з навчального закладу 

країни перебування на оригінальній мові та з перекладом тощо 

 

              Дата                                                                                          Підпис  
 


