ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
Днютровське
не училище»
1ськоУ област1
Г ерасименко
о7/г ^ ___2015р.
ПОЛОЖЕНИЯ
ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБРАННЯ СТУДЕНТАМИ
ВИКЗ «Б1ЛГОРОД-ДН1СТРОВСБКЕ ПЕДАГОГ1ЧНЕ УЧИЛИЩЕ»
0ДЕСБК01 ОБЛАСТ1
ВИБ1РКОВИХ ДИСЦИПЛ1Н
1. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положения розроблено з метою конкретизаци процедури формування перелшу та
подальшого вивчення студентом навчальних дисциплш 13 циклу вшьиого вибору.
1.2. Положения розроблено вщповцщо до Закону УкраУни «Про вищу освггу» (стаття
62, пункт 15) та визначае процедуру проведения та оформления запису студенпв на
вивчення блоку виб1ркових навчальних дисциплш, передбачених вцщовцдаою
освггиьою програмою, навчальним планом шдготовки молодших спещалют 1в.
1.3. Для конкретизаци плаиування та оргашзаци навчального процесу на кожний
навчальний рис складаеться робочий навчальний план, який формуеться на шдстав 1
навчального плану в 1дпов 1дно '1 спещальносп та затвердженого перелжу виб1ркових
ДИ СЦ И П Л Ш .

1.4. До перелжу дисциплш робочого навчального плану входять нормативы
дисциплши, дисциплши за вибором навчального закладу, що е обов’язковими для
вивчення студентами дано '1 сиец1альност1, та дисципл1ни вшьного вибору, як 1 студента
обирають самостшно.
1.5. Навчальн1 дисципл1ни за вибором здобувача вищоУ осв 1ти або виб 1рков 1 навчальн1
дисципл 1ни — це дисциплши, як 1 вводяться вищим навчальним закладом, а також
предметними ком1С1ями з метою задоволення освггшх 1 квал1ф1кацшних потреб
студент1в, посилення 1х конкурентоспроможност! та затребуваиост 1 на ринку пращ та
ефективного використання можливостей закладу, врахування репональних потреб
тощо.
1.6. Вивчення студентами виб1ркових дисциплш здшснюеться зпдно з Положениям
про оргашзащю осв1тнього процесу у ВКНЗ «Бшгород-Дшстровське педагопчне
училище» ОдеськоУ област 1.
1.7. Реал 1зац 1я в 1льного вибору студенив передбачае право обрати блок виб1ркових
навчальних дисциплш, як1 будуть викладатись з наступного т е л я вибору семестру.
1.8. Студента мають право обрати виб1рков1 дисциплши на весь перюд навчання.
1.9. Голови предметних ком 1Сш, що пропонують виб1рков1 дисциплши, забезпечують
подготовку навчальних ирограм та робочих навчальних програм з дисциплш,
методичних та оргашзацшних матер 1ал 1в, необх1дних для вивчення виб1ркових
ДИСЦИИЛ1Н.

1.10. Вивчення виб1ркових дисциплш починаеться з другого навчального року
(третього семестру).

1.12. Якщо студент починае заняття з 1 вересня, то вш може брати участь у вибор 1
навчальних дисциплш 13 циклу вшьного вибору наступним чином:
1.12.1. При вибор1 за блоками дисциплш - при написанш заяви на вступ на
спещалыпсть.
1.12.2. При вибор 1 окремих дисциплш з перелку - тшьки для наступного року
навчання.
1.13. П ерелк дисциплш вшьного вибору на наступний навчальний р!к може
змшюватись.

2. ПОРЯДОК РЕАЛ13АЦП ПРАВА ВШЬНОГО ВИБОРУ
СТУДЕНТАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛШ
2.1. Предметш комюп, як1 забезпечують викладання виб1ркових дисциплши, до
01 квггня кожного навчального року подають завщувачам вщдшенями
список
дисциплш, як 1 пропонуються для вибору студентам на наступний навчальний р к ,
робоч 1 навчальш програми 1 коротю анотаци цих дисциплш.
2.2. Директор училища затверджуе блок або п ерелк дисциплш вшьного вибору
студенпв шсля погодження з навчальною частиною.
2.5. Зав1дуюч1 вщдшеннями спшьно з предметними комюгями до 01 травня
ознайомлюють студенпв 13 затвердженим директором училища перелком виб1ркових
дисциплш та шформують студенпв про особливосп формування груп для вивчення
виб1ркових дисциплш на наступний навчальний р к .
2.6. Виб1р дисципл 1н студентами здшснюеться шляхом подач 1 письмовоТ заяви на 1м ’я
зав1дувача В1дд1ленням до 15 травня поточного навчального року.
2.7. Заява збершаеться у завщуючих вщдшеннями протягом усього терм 1ну навчання
студента.
2.8. На П1дстав 1 поданих заяв до 01 червня заступник директора з навчально '1 роботи
формуе подання на розподш академ1чних груп за обраними дисциплшами та подае до
наказу.
2.9. Якщо для вивчення окремо '1 виб1рково-1 дисципл 1ни не сформувалась мш мальна
к1льк1сть студент 1в (наказ «Про затвердження норм часу для планування та облжу
навчально '1 та шшо 1 роботи науково-методичних прац 1вник 1в»), то дирекщя доводить
до в1дома студенпв певний блок дисциплш, яю не будуть вивчатись. Шсля цього
студент протягом тижня повинен обрати шший блок дисциплш, з яких сформувалась
(чи сформуеться) кшькюно достатня група студенпв.
2.10 Студент, який з поважно! причини (хвороба, академ 1чна мобшьшсть тощо), не
визначився з виб1рковими дисциплшами, мае право визначитися протягом першого
робочого тижня шсля того, як в1н з'явився на навчання.
2.11. Студент, який не визначився з перелком виб1ркових дисциплш та не подав
заповнену заяву у визначеш термши, буде записаний на вивчення тих дисциплш, як 1
дирекщя вважатиме необхщними для оптим 1зацп кшьюсного складу академ1чних груп.
2.12. Студент в односторонньому порядку не може вщмовитись в1д вибраного 1
затвердженого директором училища блоку дисциплш.
Самочинна вщмова в1д вивчення курсу тягне за собою академ1чну заборгован1сть, за
що студент може бути вщрахований з училища.
2.13. Обраш дисципл 1ни вносяться до робочих навчальних план1в спец1альностей 1
визначають навчальне навантаження предметно '1 комюи 1 конкретного викладача, яке
розраховуеться до початку навчального року для навчальних плашв 1 освш пх програм
для здобувач 1в ступеня молодшого спещалюта.
2.14.3ав1дуюч1 в 1дд 1леннями до 01 червня передають дан 1 про групи в навчальну
частину для врахування розрахунку навчального навантаження в!дпов1дних

предметних комюш на навчальний рис та затвердження директором училища робочих
навчальних плашв.

3. ПРИК1НЦЕВ1 ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Директор училища може дозволити перезарахування дисциплш у раз 1 поиовлення
або переведения студента з шшого навчального закладу.
3.2. Перезарахування дисциплш проводиться за рахунок фактично виконаних годин
певного циклу за умови однаковоТ кшькосп кредит 1в.
3.3. Змши та доиовнення до даного Положения вносяться та затверджуються
директором училища.

