


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про вибіркові дисципліни у Львівській національній академії

мистецтв (далі – положення) регламентує порядок реалізації здобувачами
вищої освіти права вільного вибору навчальних дисциплін відповідно до
Закону України «Про вищу освіту» та положення «Про організацію освітнього
процесу в ЛНАМ».

1.2. Вибіркові дисципліни освітньої програми на відповідному рівні вищої освіти
спрямовані на реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти.

1.3. Загальний обсяг вибіркових дисциплін становить не менше 25% від загальної
кількості кредитів освітньої програми, на якій навчається здобувач.

1.4. Навчальний план освітньої програми формується з двох розділів: вибіркові
дисципліни освітньої програми та вибіркові дисципліни з каталогу або
вибірковий блок дисциплін додаткової спеціалізації (програма minor).

1.5. Вибіркові дисципліни освітньої програми можуть бути структуровані блоками.
Кожен блок вибіркових дисциплін повинен містити щонайменше 2 дисципліни,
результати навчання яких відрізняються.

1.6. Каталог вибіркових дисциплін ЛНАМ (далі каталог) – перелік і коротка
інформація про дисципліни вільного вибору, що не належать до освітніх
компонентів освітньої програми, на якій навчається здобувач освіти. Каталог
структурований:

● за рівнями вищої освіти (бакалаврський, магістерський, освітньо-науковий/
освітньо-творчий);

● за циклами підготовки (загальної та спеціальної);
● за семестрами (осінній, весняний);
● за видами дисциплін (теоретична, практична).

1.7. Програма додаткової спеціалізації (minor) – це блок послідовних і
взаємопов'язаних вибіркових навчальних дисциплін, які пропонуються
студентам бакалаврських програм ЛНАМ для здобуття додаткової
спеціалізації.

1.8. Студенти ОР “Бакалавр” мають право вибору винятково серед дисциплін
бакалаврського рівня. Студенти ОР “Магістр” мають право вибору серед
дисциплін і магістерського, і бакалаврського рівнів.

2. ОБСЯГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
2.1. Для здобувачів освітнього ступеня “Бакалавр” загальний обсяг вибіркових

компонент становить не менше 60 кредитів (1800 годин), з яких:
● у циклі загальної підготовки частка вибіркових дисциплін з каталогу



становить не менше 6 кредитів;
● у циклі спеціальної підготовки частка вибіркових дисциплін з каталогу

становить не менше 12 кредитів.
2.2. Вибіркова складова індивідуальних навчальних планів здобувачів освітнього

ступеня “Бакалавр” може реалізовуватись у тому числі за рахунок програм
minor.
● загальний обсяг програми minor – 18 кредитів ECTS (5 семестр – 3 кредити

ECTS; 6 семестр – 6 кредитів ECTS; 7 семестр – 6 кредитів ECTS; 8 семестр
– 3 кредити ECTS).

● обов'язковою компонентою програми minor є щонайменше одна теоретична
дисципліна (3 кредити ECTS).

2.3. Для здобувачів освітнього ступеня “Магістр” загальний обсяг вибіркових
компонент становить не менше 23 кредитів (690 годин), з яких:
● у циклі загальної підготовки частка вибіркових дисциплін з каталогу

становить не менше 3 кредитів;
● у циклі спеціальної підготовки частка вибіркових дисциплін з каталогу

становить не менше 6 кредитів.

2.4. Обсяг однієї вибіркової дисципліни з каталогу становить 3 кредити ECTS (90
годин). Обсяг вибіркових дисциплін освітньої програми встановлюється
відповідно до вимог освітньої програми.

2.5. Навчальні плани освітніх програм ОР “Бакалавр” повинні містити щонайменше
2 вибіркові дисципліни з каталогу в циклі загальної підготовки та 4 вибіркові
дисципліни з каталогу в циклі спеціальної підготовки або блок дисциплін іншої
спеціалізації (програма minor). Навчальні плани освітніх програм ОР “Магістр”
повинні містити щонайменше 1 вибіркову дисципліну з каталогу в циклі
загальної підготовки та не менше ніж 2 вибіркові дисципліни з каталогу в циклі
спеціальної підготовки.

2.6. Вивчення вибіркових дисциплін на ОР “Бакалавр” розпочинається не раніше ІІІ
семестру, на ОР “Магістр” – з І семестру.

2.7. Вивчення вибіркових дисциплін з каталогу та дисциплін програми minor на ОР
“Бакалавр” розпочинається з V семестру.

2.8. Кожна кафедра може подати до каталогу вибіркових дисциплін не більше 6
дисциплін на навчальний рік (3 в осінньому семестрі, 3 у весняному семестрі)
та/або одну програму minor, яка містить 2-6 дисциплін.

2.9. Теоретичні вибіркові дисципліни з каталогу, що входить до циклу загальної
підготовки, запроваджуються за умови формування групи у чисельності не
менше ніж 20 осіб.



2.10. Теоретичні вибіркові дисципліни з каталогу, що входять до циклу спеціальної
підготовки, запроваджуються за умови формування групи у чисельності 12–20
осіб.

2.11. Практичні вибіркові дисципліни з каталогу запроваджуються за умови
формування групи у чисельності 6–11 осіб.

2.12. Програма додаткової спеціалізації (minor) запроваджується за умови
формування групи у чисельності  6–11 осіб.

2.13. Кількість груп, які можуть бути сформовані для вивчення дисципліни з каталогу,
та програм minor визначає кафедра, виходячи з наявних ресурсів для
забезпечення якісного викладання. За рішенням Ради із забезпечення якості
освіти можуть бути встановлені додаткові обмеження щодо кількості груп.

2.14. За наявності обмежень щодо кількості груп, пріоритет мають ті студенти, які
першими обрали дисципліну.

2.15. Здобувачеві освіти може бути відмовлено в реалізації його права вибору
дисциплін із загальноакадемічного каталогу або програми minor у таких
випадках:
· вивчення дисципліни програми передбачає опанування дисциплін-

передумов;
· кількість здобувачів, які обрали освітню компоненту або програму minor,

перевищує максимальну встановлену чисельність потоку;
· кількість здобувачів, які обрали освітню компоненту або програму minor, є

меншою за встановлену в ЛНАМ;
·   якщо здобувач не здійснив вибір вчасно.

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КАТАЛОГУ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН І ПЕРЕЛІКУ
ПРОГРАМ MINOR

3.1. Для формування (оновлення) каталогу вибіркових дисциплін, а також
затвердження програм додаткової спеціалізації (програм minor) на факультетах
створюються робочі групи за головуванням деканів. Склад робочих груп
затверджується наказом ректора Академії.

3.2. Для включення у каталог вибіркової дисципліни кафедри подають на розгляд
робочої групи силабуси, анотації курсу, прізвище та ім’я викладача,
зазначають семестр і освітній рівень, на якому заплановане вивчення
дисципліни та максимальну кількість груп. Додатково можуть вимагатися
методичні рекомендації та презентаційні матеріали вибіркової дисципліни
(фотографії, відеопрезентації тощо).



3.3. Вибірковий блок дисциплін додаткової спеціалізації (програма minor) повинен
містити опис програми встановленого зразка (Додаток 1). В описі програми
зазначається мета і умови навчання, послідовність вивчення дисциплін,
кількість кредитів, відведених на кожну дисципліну, програмні результати
навчання.

3.4. Для включення програми minor до каталогу вибіркових дисциплін кафедри
подають на розгляд робочої групи опис програми, силабуси, анотації курсу.
Додатково можуть вимагатися методичні рекомендації та презентаційні
матеріали вибіркової дисципліни (фотографії, відеопрезентації тощо).

3.5. Робочі групи аналізують подані матеріали та результати опитувань студентів
щодо якості викладання (за наявності), після чого формують рекомендації
щодо змін у наявному переліку дисциплін каталогу на наступний навчальний
рік.

3.6. До 10 березня робочі групи подають перелік вибіркових дисциплін і програм
додаткової спеціалізації (minor) на розгляд Ради якості ЛНАМ.

3.7. Каталог вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік затверджується
наказом ректора та оприлюднюється на сайті ЛНАМ.

4. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ СТУДЕНТА

4.1. Кафедри інформують студентів щодо початку процедури вибору дисциплін з
каталогу для формування складу академічних груп на наступний навчальний
рік 20 березня поточного року. Приймальна комісія інформує абітурієнтів (ОР
“Магістр”, ОР “Бакалавр” зі скороченим терміном навчання, аспірантура) під
час вступної кампанії.

4.2. Здобувачі ОС “Бакалавр” обирають дисципліни з каталогу в період з 20
березня по 15 квітня поточного року. Здобувачі ОС “Магістр” та ОС “Бакалавр”
(скорочений термін навчання) – після зарахування за результатами вступних
іспитів, але не пізніше 26 серпня.

4.3. Вибір дисципліни з каталогу здійснюється за допомогою спеціалізованої
онлайн-платформи.

4.4. Навчально-методичний відділ формує академічні групи для вивчення
вибіркових дисциплін з каталогу. Термін формування груп для здобувачів ОС
“Бакалавр” — до 15 травня поточного року, ОС “Магістр” та ОС “Бакалавр”
(скорочений термін навчання) — до 1 вересня наступного навчального року.

4.5. Інформацію щодо результатів вибору дисциплін з каталогу (кількість



академічних груп, списки студентів, наявність недоукомплектованих груп,
списки студентів, які не здійснили вибір) навчально-методичний відділ передає:
● кафедрам, студенти яких обирали дисципліни з каталогу;
● деканатам факультетів і кафедрам, які забезпечують викладання

вибіркових дисциплін з каталогу.

4.6. Студенти, які не здійснили вибір дисциплін з каталогу, можуть бути розподілені
навчально-методичним відділом для наповнення недоукомплектованих груп.

4.7. Кафедри інформують студентів, які не здійснили вибір дисциплін з каталогу,
про те, які дисципліни будуть включені в їхні навчальні плани за результатами
розподілу.

4.8. За поданням деканатів навчально-методична частина формує перелік груп для
вивчення вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.

4.9. Сформований попередній перелік груп з вивчення вибіркових дисциплін
враховується кафедрами під час складання проєктів педагогічного
навантаження.

4.10. Кафедри, студенти яких обирають дисципліни з каталогу, включають обрані
дисципліни в індивідуальні навчальні плани студентів не пізніше, ніж за місяць
після початку навчального року.

4.11. Для синхронізації вивчення вибіркових дисциплін з каталогу в розкладі
встановлюється фіксований час проведення занять.

4.12. Заліково-екзаменаційні відомості формують працівники деканатів факультетів,
чиї студенти навчаються обирають дисципліни.

4.13. Відділ забезпечення якості освіти проводить моніторинг якості викладання
вибіркових дисциплін упродовж семестру та після його завершення.

5. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ АСПІРАНТА

5.1. Аспіранти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для
інших рівнів вищої освіти та пов’язані з тематикою дисертаційного
дослідження, за погодженням зі своїм науковим керівником і завідувачем
аспірантури та докторантури.

5.2. Вибір дисциплін на освітньо-науковому/освітньо-творчому рівнях здійснюється
у терміни, встановлені у п. 4.2.



Додаток 1.
Міністерство культури
та інформаційної політики
України

Львівська
національна
академія мистецтв

Профіль програми додаткової спеціалізації (minor)

НАЗВА ПРОГРАМИ ДОДАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

1. Загальна інформація
Назва структурного підрозділу

Обсяг програми (год.) Обсяг програми
(кредити ЄКТС) 18

2. Мета програми

3. Анотація

4. Характеристика програми
Назва дисципліни Вид

дисципліни
Кількість
кредитів

год./
тиж. сем. Прізвище та ім'я

викладача
3 2
3 2
3 2
3 2
3 2
3 2

5. Програмні результати навчання
1.
2.
3.
4.
5.
6. Забезпечення реалізації програми
аудиторія, майстерня, де відбуватимуться заняття, підручники, посібники, методичні матеріали,
матеріали, необхідні для виконання завдань

Завідувач кафедри
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