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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Дане положення запроваджується в Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені В.О. Сухомлинського з метою: 

- реалізації принципів гуманізації освіти; 

- створення необхідних умов для оптимізації переліку вибіркових навчальних 

дисциплін та додаткових спеціалізацій; 

- забезпечення можливості формування студентами індивідуального вибору 

щодо навчальної дисципліни та додаткової спеціалізації в межах певної 

освітньої програми; 

- створення умов для розвитку особистості та творчої самореалізації кожного 

студента коледжу; 

- забезпечення відповідної підготовки в коледжі вимогам національного ринку 

праці, змінам, що відбуваються в державі та світі. 

- постійного підвищення якості освіти, оновлення її змісту та вдосконалення 

організації освітнього процесу; 

- регламентації порядку формування змісту вибіркової частини робочих 

навчальних планів коледжу. 

Підготовлено робочою групою у складі: 

Голова групи – Анатолій ЛИТВИН, директор коледжу 

Члени групи: 

1. Літта МАКСІМОВА, заступник директора з навчальної роботи 

2. Олена ТАРАСЕНКО, завідувач шкільного відділення 

3. Юлія КІСЄЄВА, завідувач відділення фізичного виховання 

4. Віктор КОСЕНКО, завідувач методичного кабінету 

5. Володимир БОГУН, викладач фізико-математичних дисциплін. 

Положення діє в порядку внутрішнього користування. 

Загальний обсяг Положення – 12 сторінок. 
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1. Загальні положення 

1.1. Положення розроблено з метою конкретизації процедури формування 

переліку та подальшого вивчення студентом навчальних дисциплін із числа 

вибіркових згідно з Законом України «Про вищу освіту» та «Про фахову 

передвищу освіту», Положенням про організацію освітнього процесу в 

Олександрійському педагогічному фаховому коледжі ім. В.О. Сухомлинського 

та Положенням про порядок визначення переліку навчальних дисциплін із 

числа вибіркових для включення до індивідуального плану студентів в КВНЗ 

«Олександрійський педагогічний коледж імені В.О. Сухомлинського», 

введеного в дію наказом директора коледжу № 68/02-04 від 05.09.2019 року. 

 1.2. Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем освіти в 

межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим 

навчальним планом. 

1.3. Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти або 

вибіркові навчальні дисципліни – це дисципліни, які вводяться педколеджем з 

метою більш повного задоволення запитів здобувача освіти для потреб 

суспільства, ефективнішого використання можливостей закладу освіти, 

врахування регіональних потреб тощо. 

1.4. Вільний вибір навчальних дисциплін здійснюється, як правило, за 

циклами – соціально-економічної,  гуманітарної, математичної й природничо-

наукової підготовки. Орієнтовний перелік цих дисциплін визначається в ході 

формування навчального плану підготовки фахівців відповідного освітньо-

професійного ступеня та спеціальності, який затверджується у встановленому 

Положенням про організацію освітнього процесу в Олександрійському 

педагогічному фаховому коледжі ім. В.О. Сухомлинського (далі – Положення 

про освітній процес) порядку. 

1.5. Розширений перелік дисциплін для вибору студентами надається їм 

протягом першого семестру або першого року навчання, із яких студент 

повинен обрати дисципліни загальним обсягом, не менш ніж 10% кредитів 

всього навчального плану. 

1.6. Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки надають 

можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальністю та 

додатковими спеціалізаціями, що визначають характер майбутньої діяльності; 

сприяють академічній мобільності студента та його особистим інтересам, 

дозволяють здійснювати впровадження спеціалізацій у межах спеціальності з 

метою формування компетенцій здобувача відповідно до вимог ринку праці, 

його конкурентноздатності. 
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2. Порядок реалізації права вільного вибору  

студентами навчальних дисциплін 

2.1. Голови циклових комісій, які забезпечують викладання вибіркових 

дисциплін, до 01 жовтня кожного навчального року подають до відповідних 

відділень список дисциплін, які пропонуються для вибору студентам на 

наступний навчальний рік, робочі навчальні програми та короткі анотації цих 

дисциплін. 

2.2. Протягом першого півріччя відділення та циклові комісії 

організовують представлення дисциплін вільного вибору студентів (у вільний 

від аудиторних занять час), а також розміщення матеріалів на сайті коледжу. 

2.3. Вибір дисциплін студентом здійснюється шляхом подання письмової 

заяви на ім’я завідувача відділення до 01 березня поточного навчального року 

(орієнтовний зразок заяви подано в додатках А – Л). 

2.4. Керівництво відділення узагальнює (формує подання тощо) 

результати вибору студентами дисциплін. Якщо для вивчення окремої 

вибіркової дисципліни не сформувалася мінімальна кількість студентів 

відповідно до діючих нормативних документів, то завідувач відділення 

доводить до відома студентів певний блок дисциплін, які не будуть вивчатися. 

Після цього протягом тижня студент повинен обрати інший блок дисциплін, із 

яких сформувалася (чи сформується) кількісно достатня група студентів. На 

кожен навчальний рік допустима кількість студентів та кількісний склад груп 

може корегуватися наказом директора. 

2.5. Вибір додаткової спеціалізації здійснюється абітурієнтом під час 

здачі документів (на базі повної загальної середньої освіти) в приймальну 

комісію, шляхом подання письмової заяви на ім’я завідувача відділення. 

 2.6. Студенти, які навчаються на основі базової загальної середньої 

освіти, пишуть одноразову заяву перед початком вивчення дисциплін обраної 

додаткової спеціалізації. 

2.7. Заяви зберігаються в особовій справі здобувача освіти протягом 

усього періоду навчання студента. 

2.8. Після остаточного формування та погодження складу академічних 

груп з вивчення вибіркових дисциплін, інформація про них вноситься до 

індивідуального плану студента. З даного моменту вибіркова дисципліна стає 

для студента обов’язковою. Відмова від вивчення курсу тягне за собою 

академічну заборгованість, за що студент має бути відрахованим із числа 

студентів коледжу. 

2.9. На підставі результатів вибору студентами вибіркових навчальних 

дисциплін навчальною частиною уточнюється навчальний план і формується 

навчальне навантаження викладачів на наступний навчальний рік.   
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Додаток А 
 

Завідувачу шкільного відділу 

Олександрійського педагогічного 

фахового коледжу  

імені В.О. Сухомлинського 

 

        ______________________________ 

  

 _________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові абітурієнта) 

  

 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу дозволити здобувати додаткову спеціалізацію 

_______________________________________________________________________________ 

 

 з 01 вересня _________ року та включити до мого індивідуального навчального плану 

здобувача освіти на період навчання вибіркові дисципліни за обраною спеціалізацією. 
 

 

 

 

 

Дата                                                                                                                     Підпис абітурієнта 
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Додаток Б 
 
Завідувачу шкільного відділу 

Олександрійського педагогічного 

фахового коледжу  

імені В.О. Сухомлинського 

 

        ______________________________ 

 

 _________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові абітурієнта) 

  

 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу дозволити здобувати додаткову спеціалізацію 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 з 01 вересня _________ року та включити до мого індивідуального навчального плану 

здобувача освіти на період навчання вибіркові дисципліни за обраною спеціалізацією. 
 

 

 

 

 

Дата                                                                                                                     Підпис абітурієнта 
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Додаток В 
 
Завідувачу шкільного відділлу 

Олександрійського педагогічного 

фахового коледжу  

імені В.О. Сухомлинського 

 

        ______________________________ 

  

                                                                                _________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові студента) 

  

 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу дозволити здобувати додаткову спеціалізацію 

_______________________________________________________________________________ 

 

 з 01 вересня _________ року та включити до мого індивідуального навчального плану 

здобувача освіти на період навчання вибіркові дисципліни за обраною спеціалізацією. 
 

 

 

 

 

Дата                                                                                                                     Підпис студента 
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Додаток Д 

 
Завідувачу шкільного відділу 

Олександрійського педагогічного 

фахового коледжу  

імені В.О. Сухомлинського 

 

        ______________________________ 

  

                                                                                _________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові студента) 

 
 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу дозволити здобувати додаткову спеціалізацію 

_______________________________________________________________________________ 

 

 з 01 вересня _________ року та включити до мого індивідуального навчального плану 

здобувача освіти на період навчання вибіркові дисципліни за обраною спеціалізацією. 
 

 

 

 

 

Дата                                                                                                                     Підпис студента 
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Додаток Е 
 
Керівнику фізичного виховання 

Олександрійського педагогічного 

фахового коледжу  

імені В.О. Сухомлинського 

 

        ______________________________ 

  

 _________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові студента) 

  

 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу дозволити відвідувати заняття з підвищення спортивної майстерності 

_______________________________________________________________________________ 

 

 на ____півріччя ( _____ семестр) _______________ навчального року та включити до мого 

індивідуального навчального плану здобувача освіти на період навчання вибіркові дисципліни 

за обраним видом з ПСМ. 
 

 

 

 

 

Дата                                                                                                                     Підпис студента 
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Додаток Ж 
 
Завідувачу шкільного відділення 

Олександрійського педагогічного 

фахового коледжу  

імені В.О. Сухомлинського 

 

        ______________________________ 

  

 _________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові студента) 

 

 

 

ЗАЯВА 

Прошу внести до індивідуального плану здобувача освіти на ____ півріччя ( ___ семестр) 

2021-2022 навчального року для вивчення такі дисципліни з числа вибіркових: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата                                                                                                                     Підпис студента 

 

 

 

 

 

  



11 

 

Додаток К 

 
Завідувачу шкільного відділу 

Олександрійського педагогічного 

фахового коледжу  

імені В.О. Сухомлинського 

 

        ______________________________ 

  

 _________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові студента) 

 

 

 

ЗАЯВА 

Прошу внести до індивідуального плану здобувача освіти на ___ півріччя ( ___ семестр) 

2021-2022 навчального року для вивчення такі дисципліни з числа вибіркових: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата                                                                                                                     Підпис студента 
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Додаток Л 

 
Завідувачу відділення фізичного 

виховання                                                                                                                                   

Олександрійського педагогічного 

фахового коледжу  

імені В.О. Сухомлинського 

 

        ______________________________ 

  

 _________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові студента) 

 

 

 

ЗАЯВА 

Прошу внести до індивідуального плану здобувача освіти на ___ півріччя ( ___ семестр) 

2021-2022 навчального року для вивчення такі дисципліни з числа вибіркових: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата                                                                                                                     Підпис студента 

 

 

 

 


