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1.Індивідуальний навчальний графік здобувача
1. Індивідуальний навчальний графік здобувача розробляється
деканатом факультету за участью здобувача на один семестр для осіб, які:
- наказом ректора університету відряджені за кордон на навчання, для
проходження практичної підготовки чи стажування тощо, коли термін
від'їзду у відрядження починається раніше, ніж терміни екзаменаційної сесії;
- за медичними рекомендаціями чи показниками (санаторно-курортне
лікування, медичне обстеження, нетривала хвороба, що не потребує
академічної відпустки чи повторного терміну навчання) мають скласти
екзаменаційну сесію раніше її термінів, зазначених у затвердженому графіку
освітнього процесу на поточний семестр;
- мають видатні спортивні досягнення та представляють університет у
збірних спортивних командах України;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
2.Індивідуальний навчальний графік здобувача визначає терміни
організації теоретичного навчання, практик (стажування), атестацій.
Форма індивідуального навчального графіка здобувача наведена у
додатку А.
2. Організація освітнього процесу за індивідуальними
навчальними графіками
1.Організовують освітній процес відповідно до вимог індивідуальних
навчальних графіків деканати факультетів.

2.Здобувач, який навчається за індивідуальним навчальним графіком,
зобов'язаний у повному обсязі виконати вимоги індивідуального навчального
графіка.
3.Обов'язковою вимогою при реалізації індивідуального навчального
графіка є відвідування лекційних, лабораторних, практичних та семінарських
занять (в окремих випадках засвоєння лекційного матеріалу допускається за
результатами самостійної роботи здобувача).
4.Самостійна робота здобувача регламентується «Положенням про
організацію самостійної

та індивідуально-консультативної роботи у

Харківському національному аграрному університеті ім. В.В.Докучаєва».
5. Складання екзаменів, заліків проводиться з дисциплін і в терміни,
що зазначені в індивідуальному графіку проведення навчальних занять.
6.Обсяги додаткової роботи зі здобувачами, які навчаються за
індивідуальними навчальними графіками, вносяться викладачем у журнал
обліку виконаної навчальної роботи згідно з нормативами.
Положення розглянуто та затверджено рішенням вченої ради ХНАУ
ім. В.В. Докучаєва від «_26__» ____07____2016 р. протокол № _3_

Додаток А
Індивідуальний графік виконання ІНПС
Здобувача________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові

напряму підготовки (спеціальності) __________________________________________, група________
семестр ______ 201___/201___ навчального року
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Підсумковий
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контроль
ініціали
(залік,екзамен) викладача,
його підпис

