
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Львівська  національна академія  мистецтв 

 
 
 

З А Т В Е Р Д Ж У Ю 
 

Ректор Львівської національної академії мистецтв                                       
                                        _______________________ Одрехівський  В.В. 

 
 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
 

ПРО ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ 
У ЛЬВІВСЬКІЙ  НАЦІОНАЛЬНІЙ  АКАДЕМІЇ  МИСТЕЦТВ 

проект 
 
 
 
 
 
 

                                       Схвалено Вченою Радою ЛНАМ 
                                       

                                        Протокол № _____ від ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м.  ЛЬВІВ-2017 
 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1 Положення про вибіркові дисципліни у Львівській національній академії 
мистецтв (далі – Положення) містить основні вимоги щодо здійснення 
студентом права вибору відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про 
вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 року). 
1.2. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від 
загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти. 
1.3 .Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного 
рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних 
(фахових) компетенцій за спеціальністю.  
1.4. В навчальному плані випускової кафедри зазначаються вибіркові 
дисципліни двох категорій: 1 – «вибіркові дисципліни для спеціалізації» (які 
мають конкретну назву), 2 – «вибіркові дисципліни іншої спеціалізації, без 
зазначення назви» ( дисципліни «Каталогу вибіркових дисциплін ЛНАМ»). 
1.5. Каталог вибіркових дисциплін ЛНАМ (далі Каталог) – перелік та коротка 
інформація про дисципліни вільного вибору студентів. Каталог структурований 
за певними рівнями вищої освіти (Розділ 1 – освітній рівень – БАКАЛАВР. Розділ 
2 – освітній рівень – МАГІСТР) та циклами («гуманітарної підготовки», 
«дисципліни іншої спеціалізації»).  
1.6. Результати студентського вибору зазначаються у відповідних робочих 
навчальних планах наступного навчального року. 
 

2. ПРИНЦИП ФОРМУВАННЯ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 
2.1. Обсяг навчальної дисципліни вільного вибору студента, яка розміщена в 
Каталозі, становить 3 кредити ЄКТС (90 годин, з них аудиторних - 30%, що 
становить 2 год. в тиждень). Обсяг вибіркових дисциплін для спеціалізації (цикл 
фундаментальної та професійно орієнтованої підготовки) можуть мати більшу 
кількість кредитів і розташовані у навчальних планах випускових кафедр з 
визначенням кількості кредитів та аудиторних годин в тиждень. 
2.2.Вивчення дисциплін за вибором для здобувачів: 
- ступінь бакалавра – розпочинається з ІІІ семестру. 
- ступінь магістра – з І семестру. 
2.3. Для здобувачів ступеня бакалавра вибіркова частина навчального плану 
становить не менше 1800 годин (60 кредитів), з яких : 
- частка професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін складає 15% - не 
менше 36 кредитів ; 
- частка вибіркових дисциплін гуманітарної, фундаментальної підготовки 
складає 5% - не менше 12 кредитів; 
- частка вибіркових дисциплін інших спеціалізацій в т.ч. іншого закладу складає 
5% - не менше 12 кредитів. 
2.5. Для формування між факультетських груп з вивчення дисциплін 
«гуманітарної підготовки» та «дисципліни іншої спеціалізації» розташування 
цих дисциплін синхронізується у навчальних планах різних спеціалізацій 
Академії. 



2.6. Для здобувача ступіня магістра вибіркова частина навчального плану 

освітньо-професійної програми становить – не менше 690 годин (23 кредити), з 
яких: 
- частка професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін складає 14% - не 
менше 14 кредитів; 
- частка вибіркових дисциплін гуманітарної, фундаментальної підготовки 
складає 3% - не менше 3 кредити; 
- частка вибіркових дисциплін інших спеціалізацій в т.ч. іншого закладу складає 
6% - не менше 6 кредитів. 
2.7. Для здобувача ступіня магістра вибіркова частина навчального плану 
освітньо-наукової програми становить – не менше  900 годин (30 кредів), з 
яких: 
- частка професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін складає 15% - не 
менше 18 кредитів; 
- частка вибіркових дисциплін гуманітарної, фундаментальної підготовки 
складає 5% - не менше 6 кредити; 
- частка вибіркових дисциплін інших спеціалізацій в т.ч. іншого закладу складає 
5% - не менше 6 кредитів. 
2.8. Навчальні плани містять відповідну кількість вибіркових дисциплін без 
вказівки на конкретну назву (дисципліни Каталогу), але з вказівкою на розмір 
цих дисципліни у кредитах ЄКТС та аудиторних годинах.  
2.9. Вибіркова навчальна дисципліна циклу гуманітарної підготовки 
запроваджується в умовах формування групи не менше як 20 осіб; циклу 
фундаментальної підготовки та професійно-практичної підготовки – в межах 
НОРМ для навчальних груп денної та заочної форми навчання. Кількість груп з 
вивчення дисциплін іншої спеціалізації визначається кафедрою, що забезпечує 
викладання цих дисциплін. 
 

3.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ДИСЦИПЛІН 

3.1. Усі кафедри Академії забезпечують наявність навчальних та робочих 
програм вибіркових дисциплін. Пропозиції кафедр щодо вибіркових 
гуманітарних дисциплін та дисциплін іншої спеціалізації для загально 
академічного Каталогу повинні бути рівномірно розподілені між осіннім та 
весняним семестром. 
3.2. Для розробки та поновлення переліку вибіркових дисциплін на початку 
другого семестру кожного навчального року на факультетах створюються 
робочі групи (за головуванням деканів). Склад робочих груп затверджується 
наказом ректора Академії. 
3.3. Робочі групи аналізують навчально-методичне та інформаційне 
забезпечення   поданих дисциплін. 
3.4. На підставі аналізу зазначеної вище інформації робочі групи до 15 лютого 
формують перелік вибіркових дисциплін та передають його до інформаційного 



відділу для формування оновленого загально академічного Каталогу, який 
затверджується  Вченою радою Академії. 
3.5.Затверджений в установленому порядку Каталог вибіркових дисциплін 
ЛНАМ, рекомендованих для вивчення у наступному навчальному році, 
розміщується для ознайомлення студентів на офіційному сайті Академії (розділ 

Інформація/каталоги курсів). 
3.6. У Каталозі зазначається короткий опис змісту дисципліни, 
спеціальність/спеціалізація та кафедра, що викладатиме дисципліну та семестр 
викладання.  (Додаток1). 
 

4.ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

4.1. Для формування груп студентів для вивчення вибіркових дисциплін на 
наступний навчальний рік кафедри ознайомлюють студентів із переліком 
вибіркових дисциплін (Каталогом).: 
- до 01 березня поточного навчального року - для здобувачів ступеню бакалавр; 
- до 01 листопада поточного навчального року – для здобувачів ступеню 
магістр. 
4.2. Терміни подачі заяв – перший тур - на вивчення обраної дисципліни 
(дисциплін) з Каталогу: 
- з 01 березня по 15 березня поточного навчального року (для бакалаврів); 
- з 01 листопада по 15 листопада поточного навчального року (для магістрів). 
4.3. Подача заяв на вибіркові дисципліни 1 семестру для здобувачів ступеню 
магістр відбувається за результатами анкетування абітурієнтів даного рівня 
вищої освіти під час вступної кампанії  в Академії (серпень поточного року).  
4.4. Заяви на вивчення обраної дисципліни (письмові, електронні – за умови 
створення інтернет-платформи), подаються в деканат факультету, де буде 
читатися обрана дисципліна. (Додаток 2.). 
4.5. Інформація щодо отриманих протягом першого туру заяв в деканатах 
факультетів, де читаються дисципліни (письмові варіанти)  та в інформаційному 
відділі (електронна платформа) аналізується в інформаційному відділі Академії. 
Результатом такого аналізу є попереднє формування груп по вивченню цих 
дисциплін в межах визначених норм.  
4.6. Якщо кількість заяв у певну групу з вивчення вибіркової дисципліни 
перевищує норму, то в деканатах (подача письмових заяв) та на електронній 
платформі має бути вказано про момент завершення формування даної групи 
за результатами першого туру. З урахуванням обмежень щодо кількості 
студентів у групах (див. пункт 2.9. даного положення) діє принцип черговості 
подачі заяв. 
4.7. Якщо студент з поважних причин не міг записатися вчасно, він, надавши 
відповідні документи, звертається в деканат із заявою для запису на другий тур 
вибору дисциплін, які доступні для нього в цьому році. Щодо «недоступних» 
дисциплін, то їх вибір студент може здійснити на наступний навчальний рік. 
4.8.Для тих, хто з різних причин не потрапив до складу груп з вивчення 



дисциплін вільного вибору (поважні причини, мала кількість студентів у групі, 
або понаднормова кількість заяв до складу певних груп у першому турі) 
призначається другий тур подачі заяв:: 
 - з 01 квітня по 10 квітня – для бакалаврів; 
- з 01 грудня по 10 грудня – для магістрів. 
4.9. Після завершення другого туру інформаційний відділ (на електронній 
платформі) розміщує результати формування груп з вибіркових дисциплін: 1 - 
перелік сформованих груп (згідно нормативів); 2 – перелік не укомплектованих 
груп (невідповідність нормі). 
4.10. Розміщена на електронній платформі інформація щодо переліку 
недоукомплектованих груп може бути використана кафедрами, на яких 
читаються ці дисципліни, для залучення до їх складу студентів, які знехтували 
своїм правом вибору, з метою оптимізації навчальних груп і потоків. 
Комплектація таких груп може здійснюватися за рахунок студентів інших 
кафедр (спеціалізацій) в межах однієї спеціальності за погодженням із 
завідувачами цих кафедр. 
4.11. На підставі даних усіх етапів процедури вибору дисциплін (письмове та 
електронне формування груп першого туру та другого туру, а також доповнення 
складу недоукомплектованих груп після другого туру) навчальним відділом 
формується попередній перелік створених в Академії груп по вивченню 
вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік – для здобувачів ступеню 
бакалавр; на наступний семестр – для здобувачів ступеня магістр. Терміни 
формування навчальною частиною даного переліку: 
- до 01 травня поточного року – для бакалаврів; 
- до 20 грудня поточного року – для магістрів. 
4.12. Сформований попередній перелік груп по вивченню вибіркових дисциплін 
враховується кафедрами для складання попереднього навантаження  кафедр.  
4.13. Заява студента є підставою для включення цієї дисципліни до 
індивідуального навчального плану студента на наступний навчальний рік (для 
бакалавра) та наступний семестр (для магістра). 
4.14. Для включення в індивідуальний план обраних дисциплін з Каталогу 
(гуманітарного циклу та «дисциплін інших спеціалізацій») та вибіркових 
дисциплін своєї спеціалізації (циклу фундаментальної та професійно 
орієнтованої підготовки) студенту необхідно подати перелік обраних ним 
дисциплін вільного вибору на свою кафедру, яка формує його індивідуальний 
навчальний план (Додаток 3.). Термін подачі такого переліку - до початку 
екзаменаційної сесії.  
4.15. Індивідуальний навчальний план студента затверджується деканом  
факультету, де він навчається у терміни: 
- для ступеня бакалавра – до початку нового навчального року; 
- для ступеня магістра – до початку нового навчального семестру. 
4.16. Обрані дисципліни вносяться до робочих навчальних планів, визначають 
навчальне навантаження кафедр і конкретного викладача, яке розраховується 
до початку навчального року. 



4.17. З метою забезпечення мобільності для вивчення вибіркових «дисциплін 
іншої спеціалізації» в масштабах Академії два рази на тиждень в розкладі 
виділяються пари синхронного проведення занять. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 1. 
Зразок навчальної програми вибіркової дисципліни  

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 



 
Назва дисципліни………………………………………………………………………………………….. 
Освітній рівень………………………………………………………………………………………………. 
Спеціальність……………………………………………………………………………………………...... 
Спеціалізація (кафедра)………………………………………………………………………………... 
Терміни вивчення (семестр)…………………………………………………………………………… 
Ключові результати навчання (уміння та навички): 

 ………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 
Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)…………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Результати оцінювання (форми, критерії) 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Автор програми…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 2 
 

ЗРАЗОК 



Заяви студента на включення до складу групи по вивченню дисципліни іншої 
спеціалізації 
 

 
Декану факультету__________________________ 
проф./доц.________________________________  

студента____курса, спеціалізації__________________ 
______________________________________(П.І.Б.) 

 
 
 

ЗАЯВА 
Прошу включити мене до складу групи по вивченню дисципліни ____________ 
___________________________________________________________________ 
 
 (дата)                                                                                  _________(підпис) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 3. 
 

ЗРАЗОК 



Заяви студента на включення до індивідуального навчального плану дисциплін  
вільного вибору 

Завідувачу каф.__________________________ 
проф./доц.________________________________  

                                                   студента____курса, __________________ 
______________________________________(П.І.Б.) 

 
 

ЗАЯВА 
Прошу включити в мій індивідуальний навчальний план на 2017/2018 
навчальний рік такі дисципліни вільного вибору : 
1._____________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________ 
4._____________________________________________________________ 
5._____________________________________________________________ 
6.______________________________________________________________ 
 
(дата)                                                                                  _________(підпис) 
 
 
 
 
 


