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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБРАННЯ
СТУДЕНТАМИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
У НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І
СПОРТУ УКРАЇНИ
1.Загальні положення
1.1. Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових
дисциплін (далі Положення) розроблено відповідно до ст. 62 Закону України
«Про вищу освіту» та визначає процедуру проведення та оформлення запису
студентів на вивчення вибіркових навчальних дисциплін.
1.2. Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти або
вибіркові навчальні дисципліни – це дисципліни, які вводяться вищим
навчальним закладом для більш повного задоволення освітніх і
кваліфікаційних запитів особи для потреб суспільства, ефективнішого
використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних потреб
тощо.
1.3. Вибір навчальних дисциплін здобувачем вищої освіти
Національного університету фізичного виховання і спорту України (далі –
університет) здійснюється у межах відповідної освітньої програми та
робочого навчального плану, в обсязі, що становить не менш 25 відсотків
загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої
освіти.
1.4. Здобувачі мають право вибирати навчальні дисципліни, що
пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з завідувачем
випускової кафедри, деканом відповідного факультету та начальником
навчально-методичного відділу.
1.5. Для студентів освітнього ступеня бакалавра вивчення вибіркових
дисциплін починається з другого курсу та становить 60 кредитів ЄКТС (з
240) по 20 кредитів на ІІ, ІІІ та ІV роки навчання, для студентів освітнього
ступеня «магістр» – 25 кредити ЄКТС (з 90), їх вивчення відбувається
протягом всього терміну навчання.
1.6. Завідувачі кафедр, що пропонують вибіркові дисципліни,
забезпечують підготовку навчальних програм, робочих навчальних програм
та весь перелік начально-методичного забезпечення з дисципліни.
1.7. Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить не менше 5
кредитів ЄКТС.

2. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВІЛЬНОГО
СТУДЕНТАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ВИБОРУ

Для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра
2.1. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових дисциплін, до 1
квітня кожного навчального року подають до навчально-методичного відділу
перелік дисциплін, які пропонують для вибору студентам на наступний
навчальний рік, навчальні програми дисциплін та перелік науковопедагогічних працівників, що їх викладатимуть.
2.2. Навчально-методичний відділ протягом тижня формує перелік
дисциплін вільного вибору та виносить його на розгляд науково-методичної
ради. Затверджений науково-методичної радою перелік передається до
деканатів та на відповідні кафедри.
2.3. Кафедри, дисципліни яких затверджені як вибіркові, до 25 серпня
готують науково-методичне забезпечення відповідно до затвердженого в
університеті переліку.
2.4. Деканати до 15 жовтня кожного навчального року ознайомлюють
студентів із затвердженим переліком та порядком формування груп для
вивчення цих дисциплін.
2.5. Кафедра, за якою закріплено вибіркову дисципліну, робить для
студентів її презентацію та до 10 грудня у вільний від аудиторних занять час
проводить ознайомлення з нею студентів.
2.6. Вибір студентом дисциплін на наступний навчальний рік
здійснюється шляхом подачі до 25 грудня письмової заяви на ім’я декана
факультету. Заява зберігається в деканаті протягом всього терміну навчання
студента.
2.7. Декани факультету за поданими заявами до 1 лютого формують
списки студентів за обраними дисциплінами та передають їх до навчальнометодичного відділу, де формуються списки академічних груп. Кількість
студентів у групі, як правило, повинна бути не менше ніж 12 та не більше 25
осіб.
2.8. Якщо на певні вибіркові дисципліни не записалася мінімально
необхідна кількість студентів навчально-методичний відділ визначає список
дисциплін, які не будуть вивчатися, передає його деканам, які доводять цей
список до відома студентів. Після цього студент протягом тижня повинен
обрати інші дисципліни.
2.9. У випадку, якщо студент не визначився з переліком вибіркових
дисциплін та не подав заповнену заяву у визначені терміни, декан здійснює
запис такого студента на вивчення дисциплін самостійно для оптимізації
кількісного складу академічних груп.
2.10. Студент, який з поважної причини (хвороба, академічна
мобільність тощо), не обрав вибіркові дисципліни, має право вибору
протягом першого робочого тижня після того, як він з'явився на навчання.

2.11. Відповідно до сформованих груп навчально-методичний відділ
формує робочі навчальні плани та розраховує навчального навантаження.
2.12. Після остаточного формування і погодження академічних груп з
вивчення вибіркових дисциплін, інформація про вибіркові дисципліни
заноситься до індивідуального плану студента. З цього моменту вибіркова
дисципліна стає для студента обов’язковою.
Для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра
2.13. Перелік вибіркових дисциплін та програми навчальних
дисциплін, підготовлені відповідними кафедрами, пропонується деканатами
після оприлюднення наказу про зарахування.
2.14. Студенти до 25 серпня подають письмові заяви на ім’я декана
факультету. Заява зберігається в деканаті протягом всього термін у навчання
студента.
2.15. Деканати до 28 серпня подають до навчально-методичного
відділу списки студентів відповідно до обраних дисциплін.
2.16. Навчально-методичний відділ до 1 вересня формує академічні
групи для остаточного розрахунку навчального навантаження.

