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         На виконання Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року 

№1556-VІІ, згідно з наказом по коледжу №228-Н від 03.09.2015 року «Про 

затвердження Положення про освітній процес у комунальному вищому 

навчальному закладі «Бериславський педагогічний коледж імені 

В.Ф.Беньковського» Херсонської обласної ради», згідно з рішенням 

педагогічної ради (протокол №26 від18.03.2016 року)  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Положення про порядок та умови обрання студентами переліку 

навчальних дисциплін із числа вибіркових у Бериславському педагогічному 

коледжі імені В.Ф.Беньковського», що додається. 

2. Керуватись даним Положенням у навчальному процесі Бериславського 

педагогічного коледжу. 

3. Заступнику директора з навчальної роботи Бернвальдт Т.С., заступнику 

директора з методичної роботи Деменніковій Т.В., головам предметних 

(циклових) комісій іноземної філології Кайдаш Ж.С., української філології 

Маловій І.О., психолого-педагогічних дисциплін Тупікіній С.В., дошкільних 

дисциплін Кузнєцовій О.В., природничих дисциплін Корчаку М.М., 

фізичного виховання Кондратьєвій О.В., соціально-економічних дисциплін 

Шаповаловій Н.Ю., фізико-математичних дисциплін та нових 

інформаційних технологій Пєрміновій І.О., освітньої галузі «Мистецтво» 

Барковській О.О. забезпечити умови виконання положень даного 

нормативного документа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



додаток до наказу №97-Н від 18.04.2016 року 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок та умови обрання студентами переліку навчальних дисциплін 

із числа вибіркових у Бериславському педагогічному коледжі  

імені В.Ф.Беньковського 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» та Положення про організацію освітнього процесу в Бериславському 

педагогічному коледжі імені В.Ф.Беньковського з метою конкретизації 

процедури формування переліку та подальшого вивчення студентом 

навчальних дисциплін із циклу вільного вибору для освітнього ступеня 

«молодшого спеціаліста».  

1.2. Приблизний перелік дисциплін визначається в ході формування 

навчального плану підготовки фахівців освітнього рівня «молодшого 

спеціаліста» і спеціальності, який затверджується наказом по коледжу. 

1.3. Розширений перелік дисциплін для вибору студентами надається їм 

протягом першого семестру або першого року навчання, з яких студент 

повинен обрати дисципліни загальним обсягом не менш ніж 25% кредитів 

всього навчального плану. 

1.4. Студенти обирають форми занять: факультативи, спортивні секції, 

заняття, види спорту. 

1.5. Через факультативи (тобто за бажанням студентів) може плануватися 

і додаткове поглиблене вивчення англійської мови, інформатики 

(факультативний курс англійської мови, факультативний курс інформатики). 

2. Порядок реалізації права вільного вибору студентами навчальних 

дисциплін 

2.1. Предметні (циклові) комісії, які забезпечують викладання вибіркових 

дисциплін, до 01 жовтня кожного навчального року подають до завідувачів 



відділеннями список дисциплін, які пропонуються для вільного вибору 

студентам на наступний навчальний рік: 

Спеціальність 5.01010201 «Початкова освіта» 

Предметна (циклова) комісія викладачів психолого-педагогічних 

дисциплін: методика виховної роботи, сучасні педагогічні технології; 

навчальна практика «Семінар-практикум «Підготовка до роботи з дітьми у 

літньому оздоровчому таборі»; педагогічна практика «У літніх оздоровчих 

таборах»; дисципліна додаткової кваліфікації «Організатор роботи з 

учнівськими об’єднаннями» - методика виховної роботи.  

Предметна (циклова) комісія викладачів освітньої галузі «Мистецтво»: 

дисципліни додаткової кваліфікації «Керівник дитячого художнього (хорового) 

колективу» - основний музичний інструмент, основи диригування, вокал, хор; 

дисципліни додаткової кваліфікації «Керівник дитячого хореографічного 

колективу» - ритміка, класичний танець, народний танець, бальний танець, 

історія хореографічного мистецтва, методика роботи з дитячими 

хореографічними колективами; композиція й постановка танців, історія 

костюма, грим. 

Предметна (циклова) комісія викладачів іноземної філології: 

факультативний курс з іноземної мови; дисципліни додаткової кваліфікації - 

«Вчитель початкових класів з правом викладання іноземної мови» - практичний 

курс іноземної мови, розмовна практика, німецька мова. 

Предметна (циклова) комісія викладачів фізичного виховання: 

дисципліни додаткової кваліфікації «Організатор спортивних секцій і клубів» - 

рухливі ігри з методикою навчання, теорія і методика навчання гімнастики, 

теорія і методика навчання легкої атлетики, теорія і методика навчання 

плавання, теорія і методика навчання спортивних ігор;  

дисципліни додаткової кваліфікації «Вчитель фізичної реабілітації» - 

основи фізичної реабілітації, метрологічний контроль в реабілітації, спортивна 

фізіологія, основи догляду за хворими та інвалідами, психологічна реабілітація 

дітей з фізичними вадами, теорія і методика оздоровчої фізичної культури та 



масового спорту, фізична реабілітація, методи дослідження у фізичній 

реабілітації, сучасні оздоровчі технології. 

Предметна (циклова) комісія викладачів фізико-математичних дисциплін 

та нових інформаційних технологій: факультативний курс з інформатики; 

 дисципліни додаткової кваліфікації «Вчитель інформатики початкової 

школи» - основи роботи з ЕОМ, прикладні програми, основи програмування. 

Спеціальність 5.01010101 «Дошкільна освіта» 

Предметна (циклова) комісія викладачів іноземної філології: російська 

мова; дисципліни додаткової кваліфікації «Вихователь з правом навчання 

іноземної мови» - практичний курс іноземної мови, методика навчання 

іноземної мови. 

Предметна (циклова) комісія викладачів соціально-економічних 

дисциплін: етика і естетика. 

Предметна (циклова) комісія викладачів фізико-математичних дисциплін 

та нових інформаційних технологій: нові інформаційні технології. 

Предметна (циклова) комісія викладачів дошкільних дисциплін: сучасні 

педагогічні технології; дисципліни додаткової кваліфікації «Вихователь 

логопедичних груп» - основи логопедії, логопедична ритміка та методика 

навчання, психологія мовлення, клінічні основи дефектології, методика 

освітньо-виховної роботи з дітьми-логопатами. 

2.2. Предметна (циклова) комісія до 01 жовтня поточного навчального 

року доводить до відома студентів комплект документів довідкового характеру, 

а саме: структурно-логічну схему вивчення дисциплін за спеціальністю, перелік 

дисциплін за навчальними роками і семестрами навчання та анотації дисциплін, 

що входять до навчального плану. 

2.3. Протягом першого півріччя завідувачі відділеннями та голови 

предметних (циклових) комісій організовують представлення дисциплін 

вільного вибору студентів, а також розміщення матеріалів на сайтах відділень 

або предметних (циклових) комісій. 



2.4. Студенти, ознайомившись з наданими їм матеріалами, після 

узгодження з завідуючими відділеннями до 01 березня кожного навчального 

року подають заяви на ім’я директора щодо включення до індивідуального 

плану студента на наступний навчальний рік вибраних ними дисциплін 

навчального плану з блоку навчальних дисциплін за вибором. 

2.5. Завідувач відділенням узагальнює результати вибору студентами 

дисциплін за вибором. 

2.6. Навчальні групи з вивчення певного пакету дисциплін за вибором 

формуються за умови, якщо його вибрало не менше 10 студентів. На кожен 

навчальний рік допустима кількість студентів може коригуватися наказом 

директора по коледжу. 

2.7. Якщо для вивчення окремої вибіркової дисципліни не сформувалась 

мінімальна кількість студентів, то завідувач відділенням доводить до відома 

студентів певний блок дисциплін, які не будуть вивчатись. Після цього студент 

протягом тижня повинен обрати інший блок дисциплін, з яких сформувалась чи 

сформується кількісно достатня група студентів. 

2.8. Якщо група студентів для вивчення дисципліни за вибором не 

набирається, то студенти можуть вивчати вибрані дисципліни в індивідуально-

консультативному порядку за графіком, складеним завідувачем відділенням. 

2.9. Студент, який не визначився з переліком вибіркових дисциплін та не 

подав заповнену заяву у визначені терміни, буде записаний на вивчення тих 

дисциплін, які вважаються  необхідними для оптимізації кількісного складу 

академічних груп.  

2.10. Після остаточного формування і погодження академічних груп з 

вивчення вибіркових дисциплін інформація про вибіркові дисципліни 

вноситься до індивідуального плану студента. З даного моменту вибіркова 

дисципліна стає для студента обов’язковою. Самочинна відмова від вивчення 

курсу тягне за собою академічну заборгованість. 

 

 



 


