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Концепція розробки навчальних планів першого 

(бакалаврського) рівня заочної форми навчання передбачає 

- обов’язкові навчальні дисципліни обсяг яких

повинен становити не менше 50% і не більше

75% від загального обсягу кредитів ЄКТС та

складати 120-180 кредитів ЄКТС;

- вибіркові навчальні дисципліни обсяг яких

відповідно до статті 62 п.15 Закону України

“Про вищу освіту”, становить не менше 25%

від загального обсягу кредитів ЄКТС та

складає не менше 60 кредитів ЄКТС.



Навчальний план першого 
(бакалаврського) рівня 

заочної форми навчання 

2018 року 

складається єдиний на 
спеціальність



Перелік навчальних дисциплін зі 

спеціальності, їх обсяг в кредитах ЄКТС, 

навчальні семестри, в яких планується 

викладання навчальних дисциплін, 

загальна кількість навчальних годин на 

тиждень визначається групою 

забезпечення спеціальності



Обсяг однієї обов’язкової або вибіркової 

навчальної дисципліни загальної та професійної 

підготовки на семестр має становити: 

 мінімальний – 3 кредити ЄКТС

 максимальний – 6 кредитів ЄКТС

Кількість годин аудиторних занять в одному  

кредиті ЄКТС встановлено від 50% до 33% 

Максимальна кількість аудиторних годин на 

тиждень повинна складати 28



Контрольні роботи  у вигляді 

індивідуальних завдань 

(РЕ- реферат, Р- розрахункове завдання,

РГ- розрахунково-графічне, 

КП- курсовий проект, КР- курсова робота) 

прийнято планувати з кожної дисципліни



Переддипломна практика входить до числа 

навчальних дисциплін,

складає 3 тижні (6 кредитів).

Максимальна кількість навчальних дисциплін 

повинна складати до 16-ти на рік 

( 8 на семестр) з урахуванням навчальної 

дисципліни “Теорія і методика фізичного 

самовдосконалення”



Дисципліни вільного вибору включають дві 

складові:

дисципліни вільного вибору за блоками -

це блок навчальних дисциплін, який

включає переважно фахові дисципліни;

дисципліни вільного вибору студента - це

вибір окремих навчальних дисциплін.



Варіативна складова навчального плану 

становить не менше 60 кредитів ЄКТС, які 

розподіляються між складовими вибіркової 

частини навчального плану таким чином:

 дисципліни вільного вибору за блоками – не 

менше 48 кредитів ЄКТС;

 дисципліни вільного вибору студентів   – не 

більше 12 кредитів ЄКТС.



Дисципліни вільного вибору студента 

обсягом 4 кредити за однією навчальною 

дисципліною визначено у 5, 6 та 7 

навчальних семестрах з кількістю 

аудиторних годин лекційних занять -

4години, практичних занять-2 години



Рішенням Ректора університету прийнято дисципліни 

вільного вибору студента: 

Дисципліна 1 – Соціологія 

Дисципліна 2 - Політологія 

Дисципліна 3 – Психологія



Голови груп забезпечення відповідають:

за відповідність змісту навчального

плану вимогам нормативних документів

МОН України та Університету;

дотримання структурно-логічної схеми

під час планування та розподілу

навчальних дисциплін за навчальними

семестрами.



Зразки титульного листа, вихідних 

даних, змісту навчального плану, план 

навчального процесу розіслано в 

електронному вигляді 13.11.2018 

року на інститути та факультети 



Створені навчальні плани 

спеціальностей необхідно надати на 

перевірку в кімнату № 25, 

ректорського корпусу, методисту І 

категорії Друзь Ірині Миколаївні 

(тел.707-67-74)


