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Положення
про порядок запису на вибіркові дисципліни
у Львівській національній музичній академії імені М.В.Лисенка
Задля впровадження ідеалів лібералізації вищої освіти і навчання,
орієнтованого на розвиток особистості, у ЛНМА імені М.В.Лисенка проведено
реформування
навчальних
планів
та
програм
згідно
зі
стандартами європейського наукового та освітнього простору. Впроваджено
систему ECTS-кредитів, що відображає навантаження студента за відповідним
курсом (не менше 240 кредитів ECTS для здобуття ОКР «бакалавр» та не менше
60 кредитів ECTS для здобуття ОКР «магістр»).
I. Загальні положення.
1.1. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та положень Болонського
процесу, не менше 25 % кредитів, які зараховуються студенту за підсумками
відповідних курсів, припадають на дисципліни вільного вибору студента.
1.2. Відтак щороку студентам Академії слід проводити запис на вибіркові
навчальні дисципліни таким чином, аби загальне навчальне навантаження
(враховуючи нормативні дисципліни) становило не менше 60 кредитів ECTS на
один навчальний рік.
1.3. Попередній запис на вибіркові дисципліни здійснюється для того, щоб
уможливити вчасне підписання контракту із викладачами, підсумувати їхнє
навантаження та скласти розклад занять.
II. Порядок запису на вибіркові дисципліни.
2.1.Запис на вибіркові дисципліни відбувається відповідно до їх переліку у
навчальних планах.
2.2. Для запису на вибіркові дисципліни студентам слід заповнити спеціальний
бланк, де зазначається кількість кредитів із нормативних дисциплін та перелік
вибіркових дисциплін, які студент має намір відвідувати впродовж наступного
року навчання.
2.3. Абітурієнтам, що вступають до ЛНМА імені М.В.Лисенка для здобуття
ОКР «бакалавр» або ОКР «маґістр», при подачі документів до приймальної

комісії слід заповнити спеціальний бланк, у якому зазначається кількість
кредитів із нормативних дисциплін та перелік вибіркових дисциплін, котрі
студент має намір відвідувати впродовж навчання на 1 курсі ОКР «бакалавр» та
1 курсі ОКР «маґістр» відповідно.
2.4. Запис на вибіркові дисципліни, які вивчатимуться на 2, 3 та 4 курсі ОКР
«бакалавр», здійснюється студентами 1,2 та 3 курсу відповідно, щороку не
пізніше 15 березня.
III. Порядок заміни вибіркової навчальної дисципліни
3.1. У разі, якщо студентом вчасно не подано заповненого бланку для вибору
навчальних дисциплін, він не може бути переведений на наступний курс
навчання.
3.2. У разі, якщо серед вибіркових навчальних дисциплін студентом вказано
дисципліну, на яку не записалась достатня для формування навчальної групи
кількість студентів, лаборанти не пізніше 1 квітня проводять інформування
відповідних студентів про ситуацію, що склалась.
3.3. Таким студентам слід замість дисципліни, вивчення якої із об’єктивних
причин буде неможливим, обрати не пізніше 15 квітня іншу
дисципліну/дисципліни.
3.4. Якщо у разі виникнення згаданої ситуації інші вибіркові дисципліни
дозволяють студенту за підсумками року набрати 60 кредитів ECTS, студенту не
обов’язково проводити заміну такої дисципліни на іншу.
3.5. Якщо студент за підсумками навчання не набрав потрібної кількості
кредитів (240 на здобуття ОКР «бакалавр» та 60 на здобуття ОКР «магістр»), він
не може отримати відповідний ступінь.

