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Положення
про організацію вивчення вибіркових дисциплін
у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка
1. Загальні положення
1.1. Положення розроблено відповідно до Закону України „Про вищу освіту”,
роз’яснень та рекомендацій щодо реалізації Наказу МОН від 26.01.15 р. № 47
„Про особливості формування навчальних планів на 2015 – 2016 навчальний рік” та
з урахуванням „Положення про організацію освітнього процесу в Луганському
національному університеті імені Тараса Шевченка”.
1.2. Вибіркові навчальні дисципліни визначають випускові кафедри залежно
від специфіки фахової підготовки та вводять їх до навчальних планів.
1.3. Студент здійснює вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною
освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі не менше 25 % від загальної кількості
кредитів ЄКТС, передбачених для відповідного рівня вищої освіти.
2. Порядок реалізації права вільного вибору студентами навчальних дисциплін
2.1. Кафедри, які забезпечують читання вибіркових дисциплін, оприлюднюють короткі
анотації та навчальні програми цих дисциплін на веб-сторінках кафедр наприкінці
навчального року, який передує року вивчення вибіркових дисциплін (березень – квітень).
2.2. Деканати (директорати) на веб-сторінках факультетів (інститутів) ознайомлюють
студентів з порядком, термінами та особливостями запису й формування груп для вивчення
вибіркових дисциплін.
2.3. Запис студентів для вивчення вибіркових дисциплін відбувається у весняному
семестрі на наступний навчальний рік. Протягом І – ІІ тижнів травня студенти здійснюють
запис на вивчення вибіркових дисциплін у деканатах факультетів (директоратах інститутів)
в електронному вигляді.
2.4. Після завершення запису заступники деканів (директорів) з навчальної роботи
узагальнюють подані заяви, формують групи для вивчення вибіркових дисциплін та подають
на відповідні кафедри інформацію для розрахунку навчального навантаження викладачів
(останній тиждень травня).
2.5. Перелік вибіркових навчальних дисциплін згідно з поданими заявами
та сформованими групами затверджують на засідання вчених рад факультетів (інститутів)
(червень).
3. Прикінцеві положення
3.1. Університет (факультети, інститути, випускові кафедри) можуть вносити зміни до
зазначеного в навчальному плані переліку вибіркових дисциплін з огляду на особливості
напрямів (спеціальностей), за якими здійснюють підготовку фахівців, нових галузевих
стандартів освіти та ін.
3.2. У випадку поновлення, переведення студента, допуску до занять після завершення
академічної відпустки або зарахування для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі
молодшого спеціаліста за скороченим терміном навчання можливе перезарахування
вибіркових дисциплін за рахунок фактично вивчених дисциплін із циклу вільного вибору.
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