1. Загальні положення
1.1. Освітній процес у Сарненському педагогічному коледжі РДГУ щодо
підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший
спеціаліст» в основному регламентується «Положенням про організацію
освітнього процесу». Дане Положення має на меті конкретизувати механізм
вільного вибору студентами навчальних дисциплін.
1.2. Положення про вільний вибір студентами вибіркових навчальних
дисциплін (далі - Положення) містить основні вимоги щодо здійснення
студентом права вибору відповідно до Розділу X статті 62 Закону України
«Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 року із змінами, внесеними
згідно із Законом України №2145-VІІІ від 05.09.2017 р. пункту 15 «вибір
навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою
програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не більше як 25
відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня
вищої освіти» та відповідно до пункту 8 статті 49 розділу 8 Закону України
«Про фахову передвищу освіту», де зазначено, що освітньо-професійні
програми фахової передвищої освіти повинні передбачати освітні
компоненти для вільного вибору здобувачів фахової передвищої освіти.
1.3. Перелік навчальних дисциплін визначається освітньо-професійними
програмами і навчальними планами.
1.4. Навчальні дисципліни за вибором студента – це дисципліни, які
вводяться вищим навчальним закладом для більш повного задоволення
освітніх і кваліфікаційних вимог особи щодо потреб суспільства,
ефективнішого використання можливостей закладу освіти, врахування
регіональних особливостей тощо.
Вибіркові навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки
надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями
та спеціалізаціями, що визначають характер майбутньої діяльності; сприяють
академічній мобільності студента та його особистим інтересам, дозволяють
здійснювати впровадження спеціалізацій у межах базової спеціальності з
метою формування компетентності здобувача відповідно до вимог ринку
праці.
1.5. При виборі дисциплін студент має забезпечити виконання
встановленого річного обсягу навчальних кредитів – 60 кредитів на
навчальний рік.
1.6. Робочим документом, в якому відображені перелік навчальних
дисциплін, кількість часу на їх вивчення, терміни та результати підсумкового
контролю, практичної підготовки, є індивідуальний навчальний план
(залікова книжка) студента, який складається студентом особисто під
керівництвом керівника групи і містить перелік нормативних і вибіркових
дисциплін, затверджується завідувачем відділення.
1.7. Вибіркові навчальні дисципліни за вибором студента професійноорієнтовані (альтернативні або за блоками спеціалізацій).

Професійно-орієнтовані вибіркові дисципліни представляються
в
навчальному плані відповідної спеціальності парами альтернативних
навчальних дисциплін, що вивчаються в конкретному семестрі і є
однаковими за обсягом кредитів та формою контролю. Студент даної
спеціальності в обов’язковому порядку обирає одну із запропонованих
дисциплін.
Якщо навчальний план передбачає блоки професійно-орієнтованих
дисциплін, що відповідають певним спеціалізаціям даної спеціальності,
студент повинен визначитись із спеціалізацією до початку викладання
дисциплін даного блоку. При цьому дисципліни певної спеціалізації, обраної
студентом, є для нього обов’язковими у повному обсязі, тобто він не може
замінити їх будь-якими дисциплінами вільного вибору.
Студенти мають право обирати вибіркові дисципліни на весь період
навчання.
Кількість та обсяг дисциплін вільного вибору студента для конкретного
семестру вказана в навчальному плані.
1.8. Вивчення вибіркових дисциплін проводиться з другого (третього)
навчального року.
1.9. Формою підсумкового контролю вибіркових дисциплін в основному
є залік. З дисциплін, що пропонуються у вибірковому блоці, не
рекомендується передбачати курсові роботи. Контроль з окремих вибіркових
дисциплін може виноситися на державну атестацію студента.
2. Навчально-методичне забезпечення вибіркових навчальних
дисциплін
2.1 Викладання вибіркових дисциплін можуть здійснювати всі циклові
комісії коледжу за умови наявності відповідного кадрового, навчальнометодичного та інформаційного забезпечення, що є свідченням спроможності
циклової комісії оперативно задовольнити потреби здобувачів вищої освіти
для створення індивідуальної освітньої траєкторії навчання за обраними
спеціальностями.
2.2. Перелік дисциплін вільного вибору на наступний навчальний рік
може змінюватись.
2.3. Затверджені переліки вибіркових дисциплін розміщуються для
ознайомлення студентів на інформаційних стендах із зазначенням короткого
опису змісту дисциплін, обсягу в кредитах ЄКТС та семестру викладання.
3. Порядок формування вибіркової складової індивідуального
навчального плану (залікової книжки) студента
3.1. Механізм реалізації права студента на вільний вибір передбачає
організаційні процедури в такій послідовності:
3.1.1. оприлюднення не пізніше середини червня поточного року
керівниками груп переліку вибіркових дисциплін та їхніми анотаціями
(силабусами), які сприяють студентам в одержанні в повному обсязі

інформації про вибіркову дисципліну, із зазначенням прізвищ, ініціалів
викладачів, які будуть їх викладати в наступному навчальному році;
3.1.2. вибір студентами вибіркових дисциплін шляхом анонімного
опитування (анкетування) керівником групи. Результати опитування
обов’язково враховуються при плануванні освітнього процесу;
3.1.3. погодження вибору студентами дисциплін і викладачів із головою
циклової комісії і заступником директора з навчальної роботи з метою
забезпечення вимог щодо мінімальної чисельності студентів у групі,
кількості вибіркових дисциплін тощо. Після цього студент подає на ім’я
завідувача відділення заяви про обрані ними дисципліни (додаток 1) з
проханням включити їх до свого індивідуального плану. На засіданні
адміністративної ради приймається рішення про перелік дисциплін за
вибором студентів.
3.2. Заяви студентів щодо вибіркових дисциплін, включених після
погодження у встановленому порядку до індивідуальних планів, зберігаються
на відділенні впродовж одного року.
3.3. Мінімальна чисельність у групі з вивчення вибіркових дисциплін
повинна складати не менше 25 осіб.
Якщо на блок дисциплін не записалася мінімально необхідна кількість
студентів, доводиться до відома студента інформація про перелік дисциплін,
які вважаються не обраними, і студент може обрати ту дисципліну, де є або
може з’явитися достатня кількість студентів, або дисципліну вільного вибору
іншої циклової комісії.
3.4. Студент, який знехтував своїм правом вибору, буде записаний на
вивчення тих дисциплін, які вважаються базовими для його спеціальності,
або з міркувань оптимізації навчальних груп.
3.5. Студент в односторонньому порядку не може відмовитись від
вивчення запланованої дисципліни. Самочинна відмова від запланованої
дисципліни тягне за собою академічну заборгованість.
3.6.
Розклад занять формується з урахуванням необхідності
забезпечення права студентів на вивчення дисциплін вільного вибору в час,
що не співпадає з розкладом занять студента за спеціальністю.
Зміни та доповнення до даного Положення вносяться, розглядаються та
схвалюються Педагогічною радою коледжу у тому ж порядку, що й саме
Положення.

Додаток 1
ЗРАЗОК заяви студента на включення до
індивідуального плану (залікової книжки)
дисциплін вільного вибору
Завідувачу відділення__________________
студента ____________________________
(прізвище, ініціали)

курсу, групи _________________________

ЗАЯВА
Прошу включити в мій індивідуальний навчальний план на 20 /20
навчальний рік наступні навчальні дисципліни вільного вибору:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________

_________
(дата)

______________
(підпис)

