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1. Загальні положення.

1.1.  Індивідуальний графік  є формою організації навчання студента,  коли

частина дисциплін навчального плану вивчається студентом самостійно.

1.2.  Перехід  студента  на  навчання  за  індивідуальним  графіком  може

оформлюватися  як  з  окремих  дисциплін,  так  і  з  усіх  дисциплін,  які

вивчаються у відповідному семестрі навчального року. 

1.3.  Право  навчання  за індивідуальним  графіком надається,  як правило,

встигаючим студентам 3-5 курсів, які працевлаштувалися. 

У  виняткових  випадках індивідуальний графік  може  надаватися

студентам  і  з  інших  поважних  причин (стан здоров’я,  участь у

міжнародних программах, тощо). 

1.4. Індивідуальний графік надається студентам на один навчальний рік. 

2. Порядок надання дозволу на індивідуальний графік навчання.

2.1.  Для  переходу на  навчання  за  індивідуальним  графіком  студенту

необхідно подати наступні документи:

-  заяву  на  ім’я  ректора  з  проханням  про  дозвіл  переходу  на

індивідуальний графік навчання із зазначенням причини;

-  довідку  з  місця  работи  або  інші  документи,  які  підтверджують

необхідність переходу на індивідуальний графік навчання.



2.2.  Заяву  студента  візують:  куратор  курсу,  декан факультету,  головний

бухгалтер,  після чого вона подається на підпис ректору. 

2.3.  Підписана  ректором  заява  є  підставою  для  видання  наказу, у

відповідності до якого:

- деканатом, за  погодженням  з  викладачами кафедр, складається

індивідуальний план-графік студента на семестр (Додаток 1);

-  викладачами  видаються  індивідуальні  завдання  для  самостійної

роботи студентів (ІДЗ).

2.4.  Контроль за виконанням план-графіку покладається на деканат 

       (Додаток 2)

3. Прикінцеві положення.

3.1.  Наказ про індивідуальний графік навчання може бути скасовано у разі

невиконання  студентом  графіку  у  даному семестрі  та  наявності

академічних  заборгованостей  відповідно  до  додатка   2.  Проект

відповідного наказу готує декан  до початку нового семестру.

 3.2.  Навчання  за  індивідуальним  графіком  не  звільняє  студента  від

виконання  програми  проміжної  та  підсумкової  атестації,  (модульні

контролі,  заліки, іспити) у встановлені  графіком навчального процесу

терміни.

Стандарт  підприємства:

«Положення  про  надання

індивідуального  графіку навчання

студентам ЗІЕІТ» ( доповнення та

зміни до  СТП -15-11) розглянуто і

схвалено на засіданні  вченої  ради

інституту (протокол №_4___

від  __02.12.2015___ )



Додаток 1. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА

ІНФОРМАЦІЙНИХТЕХНОЛОГІЙ»

                               ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                                                                                                                              ДЕКАН  ___________________                                                             

  « _______» __________ 201___ р.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН-ГРАФІК НАВЧАННЯ 

_________________________________________________________________________ 

( прізвище, ім’я, по-батькові)

      студента ( ки) денної форми навчання ___________________________________________факультету

напряму  підготовки ( спеціальності) «_____________________________________» ( гр. _____________)

на __________ семестр  20___ / 20___  навчальний рік    ( наказ № ____________ від _____________)

№ Навчальна

дисципліна 

Форма контролю ПІБ

викладача

Дата видачі

ІДЗ  для

самостійної

роботи 

Підпис

викладача

Термін

здачі ІДЗ

Відмітка про виконання ІДЗ

іспит залік

Кількість балів Підпис викладача

1 2 3 4 5 6 7

Примітка: індивідуальний план-графік навчання заповнюється  протягом тижня  після видання наказу.



Додаток 2.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА

ІНФОРМАЦІЙНИХТЕХНОЛОГІЙ»

 ВИКОНАННЯ  ПЛАНУ-ГРАФІКА НАВЧАННЯ 

_________________________________________________________________________ 

( прізвище, ім’я, по-батькові)

      студента ( ки) денної форми навчання ___________________________________________факультету

напряму  підготовки ( спеціальності) «_____________________________________» ( гр. _____________)

на __________ семестр  20___ / 20___  навчальний рік    ( наказ № ____________ від _____________)

№ Навчальна

 дисципліна 

ПІБ

викладача

Результати

модульного контролю

Результати 

 семестру

Підпис 

викладача

1 мк 2 мк іспит залік

1 2 3 4 5 6 7

Примітка: заповнюється деканом  до початку нового семестру.
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