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Про затвердження Положення 

про проведення і контроль 

індивідуальних занять у 

Ніжинському державному 

університеті імені Миколи Гоголя 

 

З метою підвищення ефективності роботи зі студентами та на 

виконання рішення Вченої ради університету від 01.12.2016 р., 

наказую: 

1. Затвердити Положення про проведення і контроль індивідуальних 

занять у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя 

(додається). 

2. Деканам факультетів, завідувачам кафедр забезпечити 

ознайомлення з Положенням усіх науково-педагогічних працівників і 

співробітників та його дотримання в навчальному процесі.  

Контроль за виконання наказу покласти на першого проректора, проректора з 

науково-педагогічної роботи Бойка О.Д. 

 
 
Ректор університету   О.Г.Самойленко 



ПРОЕКТ 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Ректор університету 

О.Г.Самойленко 

Положення 

про Проведення і контроль індивідуальних занять у Ніжинському 

державному університеті імені Миколи Гоголя 

І. Загальні положення 

1.1. Дане Положення розроблене згідно з Законом України «Про 

вищу освіту», «Положенням про організацію навчального процесу у 

вищих навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти 

України від 2.06.1993 р. № 161 та Тимчасовим положенням про 

організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі 

підготовки фахівців, затвердженого наказом Міністерства освіти і освіти 

України від 23.01.2004 р. №48. 

1.2. Індивідуальні заняття є формою організації навчального 

процесу в університеті, яка передбачає створення умов для 

якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів . 

II. Організація індивідуальних занять 

2.1. Індивідуальні заняття проводяться, як правило, у 

позанавчальний час за окремим графіком, складеним викладачем і 

затвердженим завідувачем кафедри з урахуванням індивідуального 

навчального плану студента, його потреб і можливостей. 

2.2. Індивідуальні заняття на молодших курсах спрямовуються 

здебільшого на поглиблення вивчення студентами окремих навчальних 

дисциплін, на старших курсах вони мають науково-дослідний характер і 

передбачають безпосередню участь студента у виконанні наукових 

досліджень та інших творчих завдань. 

2.3. Організація та проведення індивідуальних занять доручається, 

як правило, найбільш кваліфікованим викладачам кафедр університету. 

Види індивідуальних навчальних занять, форми, методи їх проведення та 

контролю визначаються робочою навчальною програмою дисципліни . 

III. Контроль за проведенням індивідуальних занять 

Індивідуальні заняття з певної навчальної дисципліни проводяться з одним або 

декількома студентами за окремим графіком, затвердженим завідувачем кафедри. 

3.1. Контроль за дотриманням графіку покладається на завідувача 

кафедри та деканат факультету. 

3.2. Викладач, який проводить індивідуальні заняття зі студентами, 

фіксує їх проведення в Журналі проведення індивідуальних занять, 

зазначаючи дату і час (академічний) проведення, кількість студентів, їх 

прізвища, шифр академічної групи, вид проведеної роботи та завіряє 

проведення заняття власним підписом. Журнал проведення 

індивідуальних занять знаходиться на кафедрі і входить до переліку 

обов'язкової кафедральної документації . 

 

Ухвалено Вченою радою університету (протокол №__ від __ червня 2017 р.) 


