


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти
права на вільний вибір освітніх компонент у Приватному закладі
«Інститут «Харківська школа архітектури» (далі – Інститут) (далі –
Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
та Положення про освітній процес Інституту.

1.2. Положення регламентує порядок забезпечення вільного
вибору здобувачами вищої освіти (далі – Студенти/ки) освітніх
компонент в Інституті.

1.3. Освітні компоненти вільного вибору здобувача вищої освіти
(далі – вибіркові компоненти, зокрема дисципліни або практики) є
обов’язковим складовими освітньої програми, навчального плану до ОП
та індивідуального навчального плану Студента/ки. Частина вибіркових
освітніх компонент становить не менше 25 відсотків загальної
кількості кредитів ЄКТС, передбачених для відповідного рівня вищої
освіти.

1.4. Здобувач вищої освіти має право самостійно обрати
вибіркові освітні компоненти і зобов’язаний здобути усі кредити
ЄКТС, що виділені освітньою програмою та навчальним планом на них.

1.5. Освітні програми і навчальні плани можуть передбачати
вибіркові освітні компоненти без уточнення назви, але із зазначенням
їх обсягу в кредитах ЄКТС, часу вивчення (семестру), форми
підсумкового контролю.

1.6. Вибіркові освітні компоненти включають у себе: вибіркові
дисципліни та практики до освітніх програм, які реалізуються в
Інституті, та вибіркові освітні компоненти, які пропонуються
закладами-партнерами в межах співпраці.

1.7. Вибіркові дисципліни до освітніх програм – це дисциплін,
що формують загальні або професійні компетентності відповідно до
освітніх програм, які реалізуються в Інституті. Вони поєднують
теоретичну та практичну підготовку Студентів/ток, яка спрямована та
розвиток м’яких та жорстких навичок шляхом поглиблення теоретичних
знань і практичних умінь у технічних і гуманітарних напрямках.

1.8. Вибіркові практики до освітніх програм – це практична
підготовка здобувача вищої освіти, спрямована на закріплення та
вдосконалення здобутих знань і вмінь під час теоретичного навчання
на практиці. До вибіркових практик ОП належать воркшопи, стажування
в дослідницьких центрах, муніципалітетах, громадських архітектурних
організаціях, дослідження та облаштування міських просторів.

1.9. Вибіркові освітні компоненти, які пропонуються
закладами-партнерами в межах співпраці (далі – вибіркові дисципліни
закладів-партнерів)– освітні компоненти, які пропонуються
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закладом-партнером для вивчення Студентами Інституту в межах
освітньої програми на підставі договорів про співпрацю.

2. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ
ОСВІТИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ

2.1. Перелік вибіркових освітніх компонент формується на
підставі відгуків стейкхолдерів зовнішніх (роботодавців, керівників
баз практик, випускників, фахівців архітектурної галузі) та
внутрішніх (рекомендацій науково-педагогічних працівників,
результатів опитування здобувачів) і має бути обсягом не менше 90
кредитів ЄКТС.

2.2. Пропозиції щодо вибіркових освітніх компонент можуть
надавати усі бажаючі (зокрема науково-педагогічні працівники
Інституту, які не є викладачами, сторонні особи, викладачі
закладів-партнерів), які відповідно до чинного законодавства
відповідають кваліфікаційним вимогам викладача закладу вищої освіти.
У випадку обрання здобувачами вищої освіти запропонованої ними
вибіркової компоненти, вони будуть прийняті на роботу до Інституту
на умовах погодинної оплати праці.

2.3. На засіданні кафедри здійснюється розподіл загального
обсягу вибіркових освітніх компонент рівномірно між викладачами та
визначаються фокуси вибіркових компонент на наступний навчальний
рік. Зазвичай кожний штатний викладач має запропонувати вибіркові
дисципліни загальним обсягом не менше 6 кредитів ЄКТС, та дві
вибіркові практики обсягом 3 і 6 кредитів ЄКТС.

2.4. Для формування переліку вибіркових освітніх компонент на
наступний навчальний рік викладачі та усі бажаючі до 30 травня
поточного року готують інформацію про пропоновану освітню
компоненту: (1) назва ОК; (2) короткий опис ОК; (3) перелік
загальних і спеціальних компетентностей, програмних результатів, які
забезпечує вивчення запропонованої ОК відповідно до ОП, що
реалізуються в Інституті, та унікальних (за потреби); (4)
відповідність професійної діяльності викладача запропонованій ОК;
(5) інформація про викладача (прізвище, ім’я та по батькові
викладача – обов’язково, будь-яка інша доцільна інформація по
бажанню); (6) контакти викладача.

2.5. Підготовлена інформація викладачами та усіма бажаючими
шляхом заповнення гугл-форми надсилається в академічний відділ до 15
червня кожного року.

2.6. Академічним відділом акумулюється, перевіряється та
обробляється отримана інформація та спільно з гарантом/ами освітніх
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програм формується перелік вибіркових освітніх компонент, який
містить інформацію (1)-(3) та (5)-(6) з гугл форми.

2.7. Якщо викладач/особа, яка запропонувала вибірковий
компонент не відповідає п. 2.2 Положення, то даний вибірковий
компонент не включається до переліку вибіркових освітніх
компонентів.

2.8. Перша хвиля реєстрації на вибіркові дисципліни та
вибіркові практики розпочинається за два тижні до навчального
семестру та за місяць до початку вибіркової практики відповідно.

2.9. У перший день першої хвилі Студенти/ки отримують
затверджений перелік вибіркових компонент.

2.10. Впродовж тижня Студенти/ки мають ознайомитись з
переліком вибіркових компонент та обрати означену їм кількість
вибіркових курсів. Студенти/ки повідомляють свій вибір коментарями у
документі з описом освітньої компоненти, або листом зі своєї
академічної пошти координаторці бакалаврської/магістерської
програми, або через заповненням гугл форми.

2.11. Вибіркові компоненти, які після реєстрації протягом
першій хвилі набрали менше 7 Студентів/ток, у виключних випадках 6,
скасовуються.

2.12. Студенти/ки, які зареєструвались на вибіркові
компоненти, для яких не вдалося укомплектувати групи, на наступний
день після завершення першої хвилі повідомляються про те, що курс не
набрав мінімально необхідну кількість здобувачів і що протягом двох
днів ці студенти/ки мають можливість обрати вибіркові компоненти
серед тих, групи для яких сформувались у першій хвилі.

2.13. За тиждень до початку навчального семестру викладачам
повідомляються результати обрання вибіркових компонент Студентами.
Ті викладачі, чиї дисципліни набрали необхідну кількість до початку
навчального семестру розробляють силабус або навчальну програму.

2.14. Протягом тижня після першої хвилі освітнім компонентам
присвоюється шифр Код.№.Семестр.Рік, де Код (ED – вибіркова
дисципліна, ЕР – вибіркова практика), № (порядковий номер), Семестр
(1 – осінній, 2 – весняний), Рік (календарний рік викладання)
(приклад: ED.01.2021).

2.15. Якщо вибіркова дисципліна (практика) була обрана
Студентами, викладач даної освітньої компоненти зобов’язаний до
початку семестру (практики), в якому вона викладається
(проводиться), розробити та погодити з гарантом освітньої програми
силабус встановленого зразка. Виключенням для форми силабусу є
викладання освітньої програми викладачами закладу-партнера. Після
цього актуальна навчальна програма або силабус вибіркової освітньої
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компоненти розміщується в хмарному сховищі Інституту та надається
усім здобувачам, хто зареєструвався на цю освітню компоненту.

2.16. На початку кожного семестру протягом двох тижнів
Студенти/ки мають можливість переобрати вибіркову дисципліну (друга
хвиля). В такому випадку вони повідомляють про причину зміни
вибіркової дисципліни та обирають курс, групи для якого сформувались
у першій хвилі.

2.17. Зміна вибіркової практики не дозволяється.
2.18. Здобувач, який не зареєструвався відповідно до вказаних

термінів, автоматично розподіляється на вибіркові компоненти, групи
для яких сформувались у першій хвилі.

2.19. Усі вибіркові компоненти, обрані Студентом/кою, є
обов’язковими до вивчення. Студент/ка в односторонньому порядку не
може відмовитись від вибіркових компонент, на які він/вона
записаний/на. Самочинна відмова тягне за собою академічну
заборгованість. Студент/ка має право слухати понаднормові дисципліни
на підставі договору про додаткові освітні послуги.

2.20. Здобувач ліквідовує академічну неуспішність з вибіркових
компонент у звичайному порядку. На підставі заяви здобувача, йому
може бути надане право ліквідувати академічну заборгованість з
вибіркових дисциплін шляхом вивчення нової вибіркової компоненти у
наступному семестрі, або тієї ж освітньої компоненти через рік на
підставі договору про отримання додаткових платних освітніх послуг.

3. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Положення вступає в силу з момент його затвердження
ректором Інституту, що фіксується відповідним наказом.

3.2. Положення переглядається відповідно до політики у сфері
управління освітнім процесом в Інституті, а також норм чинного
Законодавства.
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