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ПОЛОЖЕННЯ  

про організацію освітнього процесу для студентів,  

які вільно відвідують заняття  

 
 
 

1. Загальні положення  

 

 

1. Дане Положення регулює питання організації освітнього процесу для студентів, які 

навчаються на денній формі та яким надано право вільно відвідувати заняття. 

  

2. Право на вільне відвідування занять надається студентам починаючи з третього курсу.  

 

3. Право на вільне відвідування занять мають студенти:  

 які працевлаштовані за спеціальністю;  

 у зв’язку із вагітністю і пологами;  

 які мають дітей віком до 6 років;  

 які беруть активну участь у спортивному житті закладу освіти; 

 в окремих випадках за рішенням адміністративної ради закладу освіти. 

  

6. Число студентів, яким надається право на вільне відвідування занять, становить не 

більше 10% від контингенту спеціальності.  

 

7. Дозвіл на вільне відвідування занять з конкретних навчальних дисциплін (на кожний 

семестр окремо) надає директор за згодою завідувача відділення.  

 

8. Студент, який має право на вільне відвідування занять, погоджує з викладачем 

індивідуальний план роботи кожної дисципліни (форма плану – додаток 1).  



 

9. Індивідуальний план складається та підписується викладачем, студентом, 

затверджується завідувачем відділення і видається на початку семестру.  

 

10. У разі невиконання студентом цього плану роботи, дозвіл на вільне відвідування занять 

може бути анульованим ще до кінця семестру.  

 

 
2. Порядок переведення на вільне відвідування  

 

1. Студент, який має потребу вільно відвідувати заняття повинен на початку семестру 

написати заяву на ім’я директора закладу освіти.  

 

2. Студент повинен подати завідувачу відділення документи, що підтверджують право на 

вільне відвідування занять:  

 письмове підтвердження про працевлаштування з підприємства, установи, організації 

(довідка з місця роботи або копію з трудової книжки, або лист-клопотання та інше);  

 свідоцтво про народження дитини;  

 медичну довідку про вагітність (пологи);  

 клопотання голови циклової комісії фізичного виховання.  

 

3. Викладач визначає теми та завдання для самостійного опрацювання теоретичного і 

практичного матеріалу, терміни вивчення ,час і форму про їх виконання студентом.  

 

4. Дозвіл на вільне відвідування занять оформляється завідувачем відділення у вигляді 

розпорядження.  

 

5. Контроль за порядком переведення студентів на вільне відвідування, організацією 

освітнього процесу, оцінюванням знань студентів, веденням документації 

покладається на завідувача відділення.  

 

 

3. Організація освітнього процесу для студентів, яким надано право на 

вільне відвідування 
 

1. Протягом семестру студент у встановлені консультаційні дні згідно індивідуального 

плану здає самостійно опрацьований теоретичний і практичний  матеріал у формі, 

визначеній викладачем.  

 

2. Викладач оцінює рівень виконання завдань студентом і ставить відмітку у 

індивідуальний план.  

 

3. Завідувач відділення здійснює постійний контроль за виконанням індивідуальних 

планів студентів, які вільно відвідують заняття.  

 

 

 

 

Заступник директора з навчальної роботи     А.І.Чирва 

 



            

 

 

            Додаток1 

         «Затверджую» 

         Завідувач відділення  

         _______________ (Прізвище, ініціали) 
          (підпис)  

         _______________ 20____ рік 
          (дата)  

 

а
т
а
  
 

Індивідуальний план студента  

_____________________________ 
(ПІБ студента) 

 

Група _________ 

 

Назва відділення ______________________________________________ 

 

З ___________________________________________________________  
(назва навчальної дисципліни) 

 

 

№з/п 
Назва розділу, 

теми 

Кількість 

лабораторних, 

практичних 

(семінарських) 

занять по темі 

Дата 

здачі 
Форма 

контролю 

Відмітка про 

виконання, 

підпис 

викладача 

1      

2      

……….      
 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Викладач ___________________________________________ 
      (ПІБ) 

 _____________________________________________________ 
(підпис)  

Студент ____________________________________________ 
     (ПІБ) 

 ___________________________________________________ 
(підпис)  


