СХВАЛЕНО
вченою радою
юридичного факультету ЛьвДУВС
(протокол № 9 від 12.03.2019)
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок вільного вибору навчальних дисциплін
здобувачами вищої освіти юридичного факультету
Львівського державного університету внутрішніх справ
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу
освіту», Положення про організацію освітнього процесу у Львівському
державному університеті внутрішніх справ (далі – ЛьвДУВС), затвердженого
наказом ЛьвДУВС від 03.09.2018 № 209, інших нормативних та розпорядчих
актів, що регламентують організацію освітнього процесу на юридичному
факультеті ЛьвДУВС та визначає порядок реалізації права вибору здобувачами
вищої освіти навчальних дисциплін.
1.2. Здобувач вищої освіти має право здійснювати вибір навчальних
дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та
навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної
кількості кредитів ЄКТС, передбачених для відповідного рівня вищої освіти.
При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати
навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за
погодженням з деканом факультету.
1.3 Перелік навчальних дисциплін, що пропонуються кафедрами для
вибору здобувачами вищої освіти формується з урахуванням вимог Стандарту
вищої освіти: першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 08
Право, спеціальність 081 Право, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 12.12.2018 № 1379, освітньо-професійних програм
затверджених Вченою радою ЛьвДУВС для підготовки здобувачів вищої
освіти освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» у галузі знань 08 Право,
спеціальність 081 Право та можливих пропозицій роботодавців і органів
студентського самоврядування.
1.4. Кафедри пропонують здобувачам вищої освіти до вибору відповідні
навчальні дисципліни з тих, що включені до навчальних планів підготовки
здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр та магістр у галузі знань
08 Право, спеціальність 081 Право, затверджених Вченою радою ЛьвДУВС .
1.5. За наявності пропозицій кафедри щодо внесення змін до
затверджених Вченою радою ЛьвДУВС освітньо-професійних програм та
навчальних планів для підготовки здобувачів освітнього ступеня бакалавр та
магістр у галузі знань 08 Право, спеціальність 081 Право шляхом доповнення
вибіркових компонентів новими навчальними дисциплінами або виключення
окремих навчальних дисциплін з числа таких, відповідні пропозиції мають бути
подані на розгляд Вченої ради факультету не пізніше листопада відповідного
року.
Пропозиція оформляється у формі витягу з протоколу засідання
відповідної кафедри.
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1.6. З метою забезпечення реалізації права здобувачів вищої освіти
здійснити самостійний вибір навчальних дисциплін кафедри до 10 грудня
щорічно надають у деканат юридичного факультету перелік навчальних
дисциплін, які пропонуються кафедрами на вибір, їх анотації та навчальні
програми.
Навчальні дисципліни, щодо яких відсутні клопотання кафедри або
своєчасно не подані відповідні навчальні програми пропонуватимуться Вченій
раді ЛьвДУВС виключити з освітньо-професійної програми та навчальних
планів.
1.7. Перелік навчальних дисциплін, що пропонуються для вибору
здобувачами вищої освіти на наступний навчальний рік розглядається та
затверджується на засіданні вченої ради юридичного факультету не пізніше
березня.
Такий перелік оголошується здобувачам вищої освіти розпорядженням
декана факультету про введення в дію відповідної ухвали вченої ради.
Факультет розміщує відповідний перелік навчальних дисциплін на
сторінці юридичного факультету у вкладці «Документи».
1.8. Вивчення навчальних дисциплін за вибором здобувача вищої освіти
освітнього ступеня бакалавр проводиться з 3-го семестру другого року
навчання, для здобувачів освітнього ступеня магістр – із 3-го семестру другого
року навчання.
Обрання здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін здійснюється
на наступний навчальний рік.
1.9. Обсяг кожної вибіркової навчальної дисципліни, залежно від курсу
навчання, складає, як правило, 3 або 4 кредити. Форма підсумкового контролю
вибіркових навчальних дисциплін, як правило, залік.
1.10. Після оприлюднення переліку навчальних дисциплін до вибору
кафедри ознайомлюють здобувачів вищої освіти з переліком вибіркових
навчальних дисциплін, викладання яких забезпечуватиме кафедра та надають
здобувачам вищої освіти в повному обсязі іншу інформацію про вибіркову
дисципліну, її зміст і обсяг, науково-педагогічного працівника, який планується
до її викладання тощо.
1.11. Здобувачі вищої освіти письмово, у визначені строки, визначають
свій вибір, щодо вивчення конкретних навчальних дисциплін у формі заяви
(додаток 2), що є підставою для формування індивідуального навчального
плану здобувача вищої освіти на наступний навчальний рік.
Запис на вивчення навчальних дисциплін для здобувачів вищої освіти
освітнього ступеня бакалавр, зарахованих на 3-ій курс, здійснюється протягом
10 робочих днів з дня видання наказу про зарахування на навчання. Відповідно
до такого порядку здійснюється запис для здобувачів вищої освіти, які
переведені чи поновлені на навчання;
1.12. Реєстрація заяв про вибір навчальних дисциплін здійснюється
методистами навчально-методичного відділення юридичного факультету.
1.13. На підставі заяв здобувачів вищої освіти навчально-методичне
відділення формує потоки та академічні групи для вивчення вибіркових
навчальних дисциплін на наступний навчальний рік.
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1.14. Здобувач вищої освіти, який з поважної причини не мав змоги
здійснити у визначений строк вибору відповідних навчальних дисциплін, має
право зробити це, але протягом 10 днів з дня закінчення поважних причин. В
такому випадку, він має право вибрати відповідні навчальні дисципліни із
числа тих, які вибрано більшістю і для вивчення яких уже сформовані
відповідні навчальні групи.
1.15. Здобувач вищої освіти, який не скористався правом вибору
навчальних дисциплін за рішенням декана факультету записується на вивчення
відповідних навчальних дисциплін виходячи з потреб оптимізації формування
академічних груп і потоків.
1.16. Чисельність академічної групи здобувачів освітнього ступеня
бакалавр для вивчення окремої вибіркової навчальної дисципліни має
становити 25-30 здобувачів вищої освіти.
Якщо кількість здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр, які
обрали окрему навчальну дисципліну більше 30 осіб, то формується декілька
груп таким чином, щоб до їх складу входило не менше 25 та не більше 30
здобувачів вищої освіти.
Якщо кількість таких здобувачів більша за цифру, кратну 30, але менша
за наступну цифру кратну 25, то здобувачам вищої освіти, з числа тих, хто
подав відповідні заяви пізніше, пропонується обрати іншу навчальну з уже
обраних більшістю. Повторний вибір дозволяється робити не більше одного
разу.
1.17. Формування академічних груп здобувачів вищої освіти освітнього
ступеня магістр здійснюється, виходячи із загальної кількості таких здобувачів,
а також із оптимізації освітнього процесу з урахуванням обраних ними
напрямів підготовки кваліфікаційних магістерських робіт, але як правило, не
менше 10 осіб.
У випадку недотримання цієї загальної кількості здобувачів, які обрали
навчальні дисципліни, то здобувачам вищої освіти, з числа тих, хто подав
відповідні заяви пізніше, пропонується обрати іншу навчальну з уже обраних
більшістю. Повторний вибір дозволяється робити не більше одного разу.
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Додаток 1
Деканові юридичного факультету
ЛьвДУВС
Красницькому І.В.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
(ПІпП здобувача вищої освіти, група, курс)

моб. тел.________________________
ЗАЯВА
Прошу включити до мого індивідуального навчального плану на
20__/20___ навчальний рік такі навчальні дисципліни на вибір:
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________

Здобувач вищої освіти

________
(підпис)

______________
(дата)

вх .реєстрац. №___ від ______________
Методист юридичного факультету
_________________ _________________
(підпис)

(ПІпБ)

______________
(ПІпБ.)

