1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок та умови обрання вибіркових навчальних
дисциплін здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (далі
– здобувачі) розроблено на підставі Положення про організацію освітнього
процесу у Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту та
містить основні вимоги щодо здійснення здобувачами права вибору відповідно
до Розділу X статті 62 Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від
01.07.2014 року, пункт 15 «вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених
відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що
становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС,
передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного
рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що
пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником
відповідного факультету чи підрозділу».
1.2. Освітньо-наукова програма містить нормативну та варіативну
складову. Обсяг дисциплін вільного вибору здобувачів складає не менше
25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС.
1.3. Освітні компоненти за вибором здобувача – це освітні комноненти,
які впроваджуються ПДАФКіС для більш повного задоволення освітніх і
кваліфікаційних вимог особи для потреб суспільства, ефективного
використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних
особливостей тощо. Вибіркові навчальні дисципліни надають можливість
здійснення поглибленої підготовки за спеціальністю, що визначає характер
майбутньої діяльності; сприяє академічній мобільності здобувачів та їх
особистим інтересам, дозволяють здійснювати впровадження спеціалізації у
межах базової спеціальності з метою формування компетентності здобувача
відповідно до вимог ринку праці.
1.4. При виборі дисциплін здобувач має забезпечити виконання
встановленого загального обсягу навчальних кредитів – 60 кредитів за два роки
опанування освітньої складової освітньо-наукової програми.
1.5. Вибір освітніх компонентів варіативної частини освітньо-наукової
програми здобувач здійснює при формуванні індивідуального навчального
плану. Згідно з вимогами Європейської кредитно-трансферної системи
організації навчального процесу індивідуальний навчальний план (ІНП) є
основним робочим документом здобувача. Індивідуальний навчальний план
розробляється на навчальний рік на підставі робочого навчального плану і
включає всі нормативні навчальні дисципліни та вибіркові навчальні
дисципліни, обрані здобувачем, з обов'язковим дотриманням нормативно
встановлених термінів підготовки, з урахуванням структурнологічної
послідовності вивчення навчальних дисциплін, що визначають зміст освіти та
системи оцінювання.
1.6. Вибіркові освітні компоненти освітньо-наукової програми є
професійно-орієнтованими. З переліку дисциплін здобувач наукового ступеня
доктора філософії самостійно обирає освітні компоненти з запропонованих
вибіркових компонентів, у обсязі не менше 25 відсотків від загальної кількості

кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.. Допускається
заміна на освітні компоненти інших рівнів вищої освіти, за умови дотичності до
тематики дисертації та відповідності кредитів.
2. Навчально-методичне забезпечення вибіркових навчальних
дисциплін
2.1 Викладання вибіркових освітніх компонентів можуть здійснювати всі
кафедри академії за умови наявності відповідного кадрового, наукового,
навчально-методичного та інформаційного забезпечення, що є свідченням
спроможності кафедри оперативно задовольнити потреби здобувачів вищої
освіти для створення індивідуальної освітньої траєкторії навчання за
спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.
2.2. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових освітніх
компонентів кожного навчального року подають до аспірантури список
дисциплін, які пропонуються для вибору, робочі навчальні програми освітніх
компонентів.
2.3. Перелік освітніх компонентів вільного вибору на наступний
навчальний рік може змінюватись.
2.4. Затверджені переліки вибіркових освітніх компонентів розміщуються
для ознайомлення здобувачам на офіційному сайті ПДАФКіС (у розділі
аспірантура), на інформаційних стендах аспірантури із зазначенням короткого
опису змісту освітнього компоненту, обсягу в кредитах ЄКТС та семестру
викладання.
3. Порядок формування вибіркової складової індивідуального
навчального плану
3.1. Для формування контингенту здобувачів для вивчення вибіркових
освітніх компонентів на наступний навчальний рік завідувач аспірантури
ознайомлює здобувачів з переліком вибіркових освітніх компонентів, сприяє в
одержанні здобувачем в повному обсязі інформації про вибірковий освітній
компонент. Для отримання більш детальної інформації здобувачі мають право
ознайомитись з навчальними та робочими навчальними програмами дисциплін.
3.2. Провідний фахівець аспірантури здійснює попередній запис
здобувачів на вивчення освітніх компонентів вільного вибору до 01 листопада
поточного навчального року.
3.3. Після погодження дисциплін з кафедрами здобувачі подають
завідувачу аспірантури заяви про обрані ними освітні компоненти (додаток 1) з
проханням включити їх до свого індивідуального плану.
3.4. Заяви здобувачів щодо вибіркових освітніх компонентів, включених
після погодження у встановленому порядку до індивідуальних планів,
зберігаються в аспірантурі впродовж одного року.
3.5. Якщо здобувач із поважної причини не зміг записатися вчасно, він,
надавши відповідні документи, звертається до аспірантури із заявою для запису
на вивчення обраних ним освітніх компонентів. Здобувач, який знехтував своїм
правом вибору, буде записаний на вивчення тих освітніх компонентів, які

вважаються базовими, враховуючи специфіку його дисертаційного
дослідження.
3.6. Здобувач в односторонньому порядку не може відмовитись від
вивчення запланованого освітнього компоненту. Самочинна відмова від
вивчення запланованого освітнього компоненту тягне за собою академічну
заборгованість. Внесення у ІНП додаткових освітніх компонентів без
погодження з завідувачем аспірантури та/або науковим керівником не має
юридичної сили. Вивчені таким чином освітні компоненти не зараховуються.
3.7. З об’єктивних причин здобувач може внести зміни до заявленої ним
варіативної складової ОНП на наступний семестр, подавши до аспірантури
відповідну заяву на ім’я завідувача аспірантури. Заява може подаватись за
умови, що здобувач не розпочав опанування вибіркового освітнього
компоненту.
3.8. Розклад занять формується працівниками аспірантури з урахуванням
необхідності забезпечення права здобувачів на вивчення освітніх компонентів
вільного вибору в час, що не співпадає з розкладом занять за спеціальністю.
4. Прикінцеві положення
4.1. Завідувач аспірантури за погодженням з науковим керівником
здобувача може дозволити здобувачам-учасникам програм академічної
мобільності зараховувати вибіркові освітні компоненти, які прослухані в
іншому університеті-партнері, але не передбачені навчальним планом
відповідної спеціальності в академії.
4.2. Завідувач аспірантури за погодженням з науковим керівником може
дозволити перезарахування освітніх компонентів у разі поновлення або
переведення здобувача.
4.3. Перезарахування кредитів проводиться за рахунок фактично
вивчених дисциплін певного циклу за умови виконання ними функції
споріднених компетентностей.
4.4. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться та
затверджуються вченою радою ПДАФКіС у тому ж порядку, що й саме
Положення.

Додаток 1
ЗРАЗОК
заяви здобувача третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на включення
до індивідуального плану дисциплін вільного вибору
Завідувачу аспірантури
П.І.Б._______________
аспіранта І курсу,
денної (заочної) форми
здобуття освіти
________________(П.І.Б.)
ЗАЯВА
Прошу включити в мій індивідуальний навчальний план на 20___/20____
навчальний рік наступні освітні компоненти вільного вибору:
1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________

дата

Підпис

