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І Загальні положення
1.1
Це Положення розроблене відповідно до Законів України «Про
освіту», п17 ст.54 «Про фахову передвищу освіту» та відповідає вимогам
щодо процедури вибору та вивчення здобувачами фахової передвищої освіти
навчальних дисциплін вибіркової компоненти освітньо-професійної
програми (надалі ОПП) спеціалізації та являються невід’ємною складовою
індивідуального навчального плану здобувача фахової передвищої освіти
Херсонського фахового коледжу музичного мистецтва (далі Коледжу).
1.2
Вибіркова складова призначена для забезпечення можливості
здобувачу освіти поглибити професійні знання в межах обраної ОПП та/або
здобути додаткові спеціальні професійні компетентності.
1.3
Згідно з планом навчального процесу Коледжу, до якого
включається цикл вибіркових дисциплін, що розподіляються на дисципліни
за вибором навчального закладу та за вибором здобувача освіти, у межах
обсягу цієї складової, здобувач освіти має право обрати освітні компоненти
самостійно в обсязі, що становить не менше 10 відсотків загальної кількості
кредитів ЄКТС, передбачених для ОПП фахової передвищої освіти. Вибір
дисциплін не обмежується навчальним планом програми, за якою
проводиться навчання.
1.4
Здобувачі фахової передвищої освіти Коледжу, які планують у
подальшому вступати до закладів вищої освіти, мають право обирати
навчальні дисципліни, що пропонуються для здобувачів вищої освіти, за
погодженням з директором Коледжу.
1.5
Формування вибіркової складової індивідуального навчального
плану за вибором здобувача освіти здійснюється у відповідності до цього
положення та положення «Про індивідуальний навчальний план здобувача
фахової передвищої освіти КЗ «Херсонський фаховий коледж музичного
мистецтва» ХОР.
1.6
Затвердження переліку та НМК (Навчально-методичних
комплексів) обраних дисциплін здобувачами освіти здійснюється за півроку
до початку вивчення даних дисциплін/спецкурсів у наступному навчальному
році.
ІІ Порядок формування вибіркових дисциплін індивідуального
плану здобувачів освіти Коледжу
2.1. Здобувачі фахової передвищої освіти коледжу мають право
обрати навчальні дисципліни вибіркової компоненти ОПП на весь період
навчання.

2.2. При виборі дисциплін здобувач освіти має забезпечити
виконання встановленого річного обсягу навчальних кредитів (обов’язкова та
вибіркова компоненти ОПП) – 60 кредитів.
2.3. Кількість та обсяг дисциплін вибіркової компоненти ОПП для
фахового молодшого бакалавра на весь період навчання становить:
- для базової середньої освіти – не менше 30 кредитів;
- для повної загальної середньої освіти – 30-60 кредитів.
2.4. Здобувач освіти має право обрати навчальні дисципліни із
запропонованого переліку, які відповідають необхідному обсягу кредитів та
викладаються у відповідному семестрі.
2.5. Для розробки та поновлення переліку вибіркових дисциплін на
початку кожного навчального року створюється та затверджується наказом
директора Коледжу робоча група зі створення або оновлення «Каталогу
вибіркових дисциплін». До робочої групи можуть входити представники
навчальної частини та методичного кабінету (методичної ради) не більше
3(5) осіб.
2.6. На початку ІІ семестру завідувачами циклових комісій
спеціалізацій доводиться до відома здобувачів освіти перелік дисциплін
вільного вибору на подальший період навчання, порядок їх вивчення та
анотації до змісту, організовуються зустрічі з викладачами, які пропонують
ці курси, забезпечується консультування класних керівників академічних
груп з усіх питань щодо вибору тієї чи іншої дисципліни.
2.7. До кінця ІІ семестру кожного навчального року (крім випускного
курсу) здобувачі освіти Коледжу подають завідувачу циклової комісії заяви
за визначеною формою, в яких із запропонованого переліку дисциплін
вільного вибору здобувачі освіти обирають курси для включення їх до
індивідуального навчального плану (для І курсу – наступного навчального
року).
2.8. Завідувачі цикловими комісіями на підставі аналізу заяв
здобувачів освіти надають інформацію до навчальної частини щодо вибраних
здобувачами освіти дисциплін циклу вільного вибору. Навчальна частина
формує групи (можливо це будуть здобувачі з різних навчальних груп і
навіть різних спеціалізацій) або художні колективи (різні ансамблі, квартети
тощо) для вивчення вибіркових дисциплін та готує відповідні проєкти
наказів. Дана процедура має бути завершена до кінця другого семестру.
2.9. На початку І семестру, обрані здобувачами освіти та погоджені з
адміністрацією, дисципліни вносяться до річних навантажень педагогічних
працівників Коледжу та затверджуються в тарифікаціях на поточний
навчальний рік.

