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ПОЛОЖЕННЯ
про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором
ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства
та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського»
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Це положення розроблено згідно із Законом України «Про вищу
освіту» № 1556 від 01 липня 2014 року (стаття 62, пункт 15), освітніх
стандартів та діючих навчальних планів і
визначає процедуру
проведення та оформлення запису студентів на вивчення
блоку
вибіркових дисциплін, передбачених відповідною освітньою програмою,
навчальним планом підготовки бакалаврів, магістрів, в обсязі, що
становить не менше як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС.
1.2. Основним
нормативним документом, що визначає організацію і
зміст освітнього процесу є навчальний план, який складений на основі
освітньої програми, спрямованої на загальні та спеціальні (фахові)
компетентності за даною спеціальністю, і визначає перелік та обсяг
нормативних (обов’язкових) і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність
їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг,
графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і
підсумкового контролю.
1.3. Навчальний план затверджується
МОЗ України та директором
навчального закладу, який є його розробником.
1.1.

II. ПРОЦЕДУРА ОБРАННЯ
ТА ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Для
конкретизації планування освітнього процесу на кожний
навчальний рік навчальною частиною ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут
медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського»
складається робочий навчальний план.
2.2. Нормативні навчальні дисципліни встановлюються Стандартом
вищої освіти України, навчальним планом. Дотримання їх назв та обсягів є
обов’язковим.
2.3. Вибіркові навчальні дисципліни – це дисципліни, які вводяться
2.1.

Інститутом з метою задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб студентів,
посилення їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці та
ефективного використання можливостей Інституту, врахування регіональних
потреб при наявності відповідних науково-педагогічних кадрів, матеріальної
бази, навчально-методичного забезпечення тощо.
2.4. Навчальна програма вибіркової дисципліни розробляється
Інститутом. Завідувачі кафедр, що пропонують вибіркові дисципліни,
забезпечують підготовку робочих навчальних програм з дисциплін,
методичних та організаційних матеріалів, необхідних для вивчення даних
дисциплін.
2.5. Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить не менше 3 кредитів.
2.6. Серед
вибіркових дисциплін робочим навчальним планом
встановлюється перелік дисциплін на вибір для певної спеціальності, як з
циклу загальної підготовки так і з циклу професійної підготовки.
2.7. Заняття з фізичної культури можуть бути організовані як вибіркові
дисципліни
в спортивних секціях, у загальне число кредитів ЄКТС і до
навчальних планів не включаються, форм підсумкового контролю не мають.
2.8. Дисципліна «Англійська мова» (повністю або частково) може бути
передбачена як вибіркова у всіх семестрах (як оптимальна форма
забезпечення рекомендацій пункту 2 Листа МОН України № 1/9-120 від
11.03.15 року «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін».
2.9.
Вивчення студентами вибіркових дисциплін
здійснюється
відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ВНКЗ ЛОР
«Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея
Крупинського».
2.10. Студенти мають право обрати по дві вибіркові дисципліни
на
семестр.
2.11. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових дисциплін, до 30
травня кожного навчального року
подають список дисциплін, які
пропонуються для вибору студентам на наступний рік, робочі навчальні
програми і короткі анотації цих дисциплін.
2.12.
Вчена рада затверджує
перелік дисциплін вільного ви бору
студентів за всіма рівнями вищої освіти після погодження з навчальною
частиною на початку кожного навчального року.
2.13. Деканати разом з кафедрами ознайомлюють студентів із переліком
вибіркових дисциплін на кожний семестр та інформують студентів про
особливості формування груп для вивчення вибіркових дисциплін.
2.14. Обрання вибіркових дисциплін студентами здійснюється шляхом
подачі письмової заяви на ім’я директора до 05 вересня навчального року.
2.15. Заява зберігається в деканаті впродовж усього терміну навчання
студента.
2.16. Студент, який з поважної причини (хвороба, академічна мобільність
тощо), не визначився з вибірковими дисциплінами, має право визначитися
протягом першого робочого тижня після того, як він з’явився на навчання.
2.17. Студент, який не визначився з вибірковими дисциплінами та не
подав заяву у визначені терміни, буде записаний на вивчення тих дисциплін,
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які деканат (навчальна частина) вважатиме необхідними для оптимізації
кількісного складу академічної групи.
2.18.
Студент в односторонньому порядку не може відмовитися від
вибраних і затверджених Вченою радою вибіркових дисциплін. Відмова від
вивчення курсу тягне за собою академічну заборгованість, за що студент
може бути відрахований з Інституту.
2.19.
Вивчення вибіркової дисциплін здійснюється за загальними
вимогами (лекції, семінари або практичні заняття, самостійна робота,
підсумковий модульний контроль (диференційований залік).
III. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться та
затверджуються Вченою радою Інституту у тому ж порядку, що й саме
Положення.
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