Наказ ПДАФКіС
№ 140 від « 04 » грудня 2019р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ОБРАННЯ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ У ПРИДНІПРОВСЬКІЙ
ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ і СПОРТУ
(ПДАФКіС)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Положення про порядок обрання здобувачами вищої освіти
(здобувач в.о.) навчальних дисциплін вільного вибору у ПДАФКіС
розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту».
1.2. Згідно з пунктом 15 частини 1 статті 62 Закону України «Про
вищу освіту» здобувач, який навчається у закладі вищої освіти має право на
вибір навчальних дисциплін у межах передбачених відповідною освітньою
програмою спеціальності та навчальним планом, у обсязі не менше 25
відсотків від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного
рівня вищої освіти.
1.3.
Вибір здобувачем навчальних дисциплін створює умови для
досягнення мети поглибити професійні знання в межах обраної освітньої
програми та здобути додаткові спеціальні професійні компетентності.
1.4.
Положення визначає процедуру формування переліку /блоку
вибіркових дисциплін, передбачених освітньою програмою спеціальності
та порядок реалізації його у навчальному процесі.
1.5. Зміст вибіркової навчальної дисципліни визначають навчальна
програма та робоча навчальна програма дисципліни. Кількість і обсяг
дисциплін вільного вибору студента визначається в навчальному плані
відповідної освітньої програми .
1.6. Реалізація вільного вибору дисциплін студентами передбачає
вибір окремих дисциплін з переліку вибіркових навчальних дисциплін на
відповідний навчальний рік або блоку вільного вибору дисциплін на весь
термін навчання.
1.1.

1.7. Завідувачі відповідних кафедр, що пропонують вибіркові
дисципліни, забезпечують підготовку навчальних програм та робочих
навчальних програм з дисциплін, методичних та організаційних матеріалів,
необхідних для вивчення вибіркових дисциплін.
2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВИБІРКОВОЇ ЧАСТИНИ ДИСЦИПЛІН ТА
ПРОЦЕДУРА ВИБОРУ ЗДОБУВАЧЕМ В.О.
2.1.Терміни проведення процедур вибору студентами навчальних
дисциплін визначаються із необхідності своєчасного (для планування та
організації освітнього процесу, його методичного та кадрового
забезпечення) формування контингенту студентів у групах і потоках.
2.2. Здобувачі вищої освіти (дале здобувачі) реалізують своє право вибору
навчальних дисциплін/блоків, як правило, не пізніше початку весняного
семестру навчального року, який передує навчальному року, в якому
передбачене їх вивчення, для заочної форми навчання - під час настановчої
сесії.
2.3. Здобувачі І курсу реалізовують своє право вибору навчальних
дисциплін «Теорія і методика обраного виду спорту», «Підвищення
спортивної майстерності з обраного виду спорту», «Підвищення
педагогічної майстерності» через визначення обраного виду спорту під час
вступу на навчання, що визначається в особистій картці вступника, яка
передається у деканат після його зарахування. Формування академічних
груп відбувається з урахуванням цього вибору.
Здобувач має право змінити обраний вид спорту в терміни, які установлені
цим Положенням.
2.4. Завідувачі кафедр, які забезпечують викладання дисциплін вільного
вибору, оприлюднюють навчальні програми вибіркових дисциплін через
сайт академії, через інформаційні дошки кафедри, деканату, іншими
засобами у листопаді- січні навчального року - на наступний навчальний
рік.
Для здобувачів, які вступили на перший курс, оприлюднення навчальних
програм вибіркових дисциплін відбувається через зустріч із здобувачами у
перший тиждень навчального року.
2.5. Декан факультету ознайомлює студентів із порядком, термінами та
особливостями запису та формування груп для вивчення навчальних
дисциплін вільного вибору.

Студенту пропонується реалізовувати свій вибір із варіативної складової
освітньої програми, за якою він навчається, через вибір:
- блоку дисциплін, що містять переважно фахові дисципліни;
- одночасний вибір вказаної кількості дисциплін, що містять
переважно фахові дисципліни;
- однієї дисципліни з переліку.
2.6. Студенти подають заяву на ім'я декана факультету щодо обраних ними
навчальних дисциплін/блоків. (Додаток 1, Додаток 2, Додаток 3)
2.7. Запис на вивчення вибіркових дисциплін/блоків здійснюється до 1
березня навчального року, що передує навчальному року, в якому буде
вивчатися вибіркова дисципліна.
Якщо вивчення вибіркових дисциплін починається у першому семестрі
першого курсу, то запис здійснюється протягом першого тижня поточного
навчального року.
Студенти заочної форми навчання здійснюють запис під час настановчих
занять у заліково-екзаменаційних сесіях навчального року, що передує
навчальному року, в якому буде вивчатися вибіркова дисципліна.
2.8. Протягом двох тижнів після написання заяви (але не пізніше 20
березня) здобувачі мають право корегувати перелік обраних вибіркових
дисциплін.
Декану надається нова заява, попередня скасовується.
2.9. Якщо студент не обрав кількість/блоку вибіркових навчальних
дисциплін у визначені терміни, деканат факультету здійснює запис
студента без його участі.
2.10. Студент, який з поважної причини, був відсутній у терміни визначені
у п.2.7. цього Порядку та не записався на перелік/блок вибіркових
дисциплін, має право зробити такий запис протягом першого тижня після
того, як він з’явився на навчання.
Поважними причинами, підтвердженими документально, вважаються:
хвороба студента, призов на військову службу, участь у Міжнародних
змаганнях тощо.
2.11. Деканати, на підставі заяв студентів формують академічні групи з
вивчення вибіркових дисциплін/ блоків.
Декан факультету затверджує склад академічних груп.

Кількість студентів у групі з вивчення вибіркової дисципліни не повинна
бути меншою ніж 10 осіб для студентів першого (бакалаврського) рівня та 5
осіб - для другого (магістерського) рівня.
Якщо склад групи 5 або менше осіб, група формується за фактичним
вибором.
Після остаточного формування і погодження складу академічних груп з
вивчення вибіркових дисциплін, інформацію щодо обраних здобувачем
дисциплін/ блоків деканат
заносить до навчальної карти студента.
Вибіркова дисципліна стає для студента обов’язковою.
2.12. Деканат факультету інформує кафедри, на яких відбувається вивчення
цих дисциплін про склад і кількість академічних груп.
2.13. Інформацію щодо кількості академічних груп, які сформовані для
вивчення вибіркових дисциплін/блоків для денної та заочної форм навчання
деканати надають у навчальний відділ для розрахунку навчального
навантаження та складання розкладу занять до 30 квітня.
1.14. Інформацію щодо кількості студентів, які записалися на вибіркові
дисципліни, і кількість сформованих академічних груп першого курсу
першого (бакалаврського) рівня та другого (магістерського) рівня деканати
передають до навчального відділу протягом першого тижня осіннього
семестру.
1.15. Заяви студентів зберігають у деканатах протягом всього періоду
навчання студента за відповідним рівнем вищої освіти.
3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
3.1. Факультети можуть виходити з пропозиціями щодо внесення змін до
зазначеного в навчальному плані переліку вибіркових дисциплін з огляду
на особливості освітніх програм підготовки фахівців, нових освітніх
стандартів тощо. Рішення про затвердження змін до навчального плану
приймає Вчена рада ПДАФКіС.
3.2. У випадку поновлення, переведення здобувача, виходу з академічної
відпустки можливе перезарахування вибіркових дисциплін відповідно до
Положення про визначення академічної різниці та зарахування
(перезарахування) навчальних дисциплін.

Додаток 1 (зразок)

Декану факультета __________________
_________________
здобувачів акад. групи ______________
ЗАЯВА
Прошу зарахувати до складу групи здобувачів, які вивчатимуть такі дисципліни вільного вибору на _______ курсі
__________ н.р. :

№

П.І.Б. здобувача

Підпись здобувача за обраний блок навчальних дисциплін / за обрану навчальну дисципліну з переліку навчальних дисциплін

Куратор академічної групи ____________________ (П.І.Б)
Староста академічної групи

___________________ (П.І.Б.)

Додаток 2 (зразок)
Декану факультета _______________

здобувачів акад. групи ______________
ЗАЯВА
Прошу зарахувати до складу групи здобувачів, які вивчатимуть такі дисципліни вільного
вибору на __________ курсі __________ н.р. :

№

П.І.Б. здобувача

Підпись здобувача за обрану навчальну дисципліну з блоку №

Куратор академічної групи __________________ (П.І.Б)
Староста академічної групи

_______________ (П.І.Б.)

Додаток 1 (зразок)
Декану факультета __________________
здобувачів акад. групи ________________
(номер групи)

ЗАЯВА
Прошу зарахувати до складу групи здобувачів, які вивчатимуть такі дисципліни вільного вибору:
№

П.І.Б. здобувача

Підпись здобувача за обрану навчальну дисципліну з блоку №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Куратор академічної групи ____________________ (П.І.Б)

