
  

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 

 

«____»__________2017 р.     м. Київ    №_______ 
 

Про організацію першого  

семестрового контролю 

2017-2018 навчального року 

З метою організації першого семестрового контролю 2017-2018 

навчального року у відповідності до навчальних планів  

НАКАЗУЮ: 

1. Встановити терміни першого семестрового контролю на 2017-2018 

навчальний рік (додаток) на факультетах університету відповідно до графіків 

навчального процесу. 

2. Навчально-методичному відділу (Харченко Л.А.) розробити розклад 

екзаменаційної сесії першого семестрового контролю та довести його до 

відома науково-педагогічних працівників та студентів не пізніше, ніж за 

місяць до початку сесії.  

3. Завідувачам кафедр до 1 грудня 2017 р. забезпечити підготовку до 

початку першого семестрового контролю та затвердити його організаційно-

методичне супроводження: 

екзаменаційні вимоги з навчальних дисциплін; 

екзаменаційні білети за встановленою формою; 

залікові вимоги з навчальних дисциплін (для заліків); 

графіки консультацій з навчальних дисциплін з визначенням 

відповідальних науково-педагогічних працівників, часу і місця їх 

проведення; 

перелік допоміжної довідникової літератури та наочних посібників, 

необхідних для підготовки до екзаменів та організації їх прийому. 

4. Деканам факультетів: Воробйову М. І., Гончаренку Є. В., 

Литвиненку Ю. В., Семененку В. П.:  

до 1 грудня 2017 року здійснити перевірку стану готовності кафедр 

факультетів до проведення першого семестрового контролю; 

до 8 грудня 2017 року надати начальнику навчально-методичного 

відділу Харченко Л. А. довідку про стан готовності факультетів до першого 

семестрового контролю; 

у разі потреби встановлювати для студентів індивідуальні терміни 

складання екзаменів у межах термінів, зазначених у додатку до наказу; 

до завершення семестрового контролю в установленому порядку 

подавати проекти наказів про зміни термінів семестрового контролю для 

студентів, які з поважних причин не мали можливості скласти екзамени у 

терміни, зазначені у додатку до цього наказу. 

5. Науково-педагогічним працівникам, які приймають заліки та 

екзамени: 



  

спочатку здійснювати відповідний запис до заліково-екзаменаційної 

відомості (екзаменаційної картки), а після цього  до залікових книжок; 

при заповненні залікових книжок студентів чітко дотримуватись обсягів 

навчальних годин та назв дисциплін, затверджених графіками навчального 

процесу на 2017-2018 навчальний рік; 

неухильно дотримуватися вимог наказу НУФВСУ від 18 травня 2011 р. 

№ 64-заг «Про оцінювання знань студентів відповідно до вимог 

Європейської кредитно-трансферної системи». 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 

 

В. о. ректора        М. В. Дутчак  
 

 

 

 



  

 

Декан факультету здоров’я,  

фізичного виховання та туризму     Ю. В. Литвиненко  

 

Декан тренерського факультету     Є. В. Гончаренко  

 

В. о. декана факультету спорту та менеджменту  Ю. О. Юхно 

 

Декан факультету заочного навчання    М.І. Воробйов 

 

Начальник юридичного відділу     Л. М. Богуш  

 

Начальник навчально-методичного відділу   Л. А. Харченко  
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



  

Додаток  

до наказу НУФВСУ 

«___»___________2017 р. №____ 
 

ТЕРМІНИ ПЕРШОГО СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

для студентів денної форми навчання, які здобувають освітній ступінь 

бакалавра (І – IV курси) та студентів, які здобувають освітній ступінь 

магістра (І курс) 

ТРЕНЕРСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ СПОРТУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ТУРИЗМУ 

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ 

 

останній день 

занять 

16 грудня 2017 р. 

семестровий 

контроль 

з 11 по 29 грудня 2017 р. 

екзаменаційна 

сесія 

з 18 по 29 грудня 2017 р. 

зимові 

канікули 

з 30 грудня 2017 р.  

по 14 січня 2018 р. 

 

 

 для студентів денної форми навчання, які здобувають освітній ступінь 

магістра (ІІ курс) 

ТРЕНЕРСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ СПОРТУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ТУРИЗМУ 

 

останній день занять 29 грудня 2017 р. 

семестровий контроль з 25 по 29 грудня 2017 р.  

з 15 по 27 січня 2018 р. 

екзаменаційна сесія з 15 по 27 січня 2018 р. 

зимові канікули з 30 грудня 2017 р.  

по 14 січня 2018 р. 

оглядові лекції та 

атестація 

випускників 

з 29 січня по 24 лютого 

2018 року 

 

Начальник  

навчально-методичного відділу      Л. А. Харченко 
 


