
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням Вченої Ради Львівського 
національного медичного університету 
імені Данила Галицького 
від £ £ , /%/ 2019 р. протокол -ВР

ПОЛОЖЕННЯ
про вибіркові ДИСЦИПЛІНИ

у Львівському національному медичному університеті
імені Данила Галицького

«ВВЕДЕНО В ДНО»
наказом ректора Львівського національного 

щчнс
ВІД ^
медичного університету імені Данила Галицького

2019 року. №
ІН України, професор

&  /  Б.С. Зіменковський

Львів 2019



ПОЛОЖЕННЯ

про вибіркові дисципліни
у Львівському національному медичному університеті 

імені Данила Галицького

І. Загальні положення

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. ]. Положення про вибіркові дисципліни у Львівському національному 
медичному університеті імені Данила Галицького (далі - Положення) містить 
основні вимоги щодо здійснення аспірантами - здобувачами вищої освіти 
третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я» права 
вибору відповідно до Розділу X статті 62 Закону України «Про вищу освіту» № 
1556-VII від 01.07.2014 року.

1.2. Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти 
третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у 
межах, передбачених відповідною освітньо-науковою програмою та робочим 
навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної 
кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

При цьому аспіранти мають право вибирати навчальні дисципліни, що 
пропонуються для інших рівнів вищої освіти і які пов’язані з тематикою 
дисертаційного дослідження, за погодженням із своїм науковим керівником.

1.3. Навчальні дисципліни за вибором здобувана вищої освіти третього 
(освітньо-наукового) рівня або вибіркові навчальні дисципліни - це дисципліни, 
які вводяться для більш повного охоплення освітніх і кваліфікаційних запитів 
особи для потреб суспільства, ефективнішого використання можливостей 
закладу освіти, врахування регіональних потреб тощо.

1.4. Каталог вибіркових дисциплін - перелік дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за циклами 
наукової (фундаментальної) підготовки, який є уніфікованим для всіх 
спеціальностей (напрямів підготовки) Університету.

1.5. Вибір дисциплін варіативної частини освітньої програми здобувана вищої 
освіти третього (освітньо-наукового) рівня здійснюється при формуванні 
індивідуального навчального плану.

1.6. Здобувані вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня мають право 
вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої 
освіти і які пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження за погодженням 
з науковим керівником та керівником відповідного підрозділу.

1.7. Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки надають 
можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями та



спеціалізаціями, що визначають характер майбутньої діяльності; сприяють 
академічній мобільності здобувана вищої освіти третього (освітньо-наукового) 
рівня та його особистим інтересам, дозволяють здійснювати впровадження 
спеціалізацій в межах базової спеціальності з метою формування компетенцій 
здобувана відповідно до вимог ринку праці.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА 
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ВИБІР ДИСЦИПЛІН

2.1. У Львівському національному медичному університеті імені Данила 
Галицького вивчення вибіркових дисциплін здобувачами вищої освіти ступеня 
доктора філософії проводиться згідно з Положенням про підготовку здобувачів 
вищої освіти

2.2. Здобувані вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня обирають курси 
за вибором відповідно до навчального плану.

2.3. Форма контролю дисципліни за вибором -  залік.

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

3.1. Викладання навчальних дисциплін можуть здійснювати всі кафедри ЛНМУ 
імені Данила Г алицького за умови наявності відповідного кадрового, 
навчально-методичного та інформаційного забезпечення.

3.2. Для розробки та оновлення переліку вибіркових дисциплін наказом ректора 
ЛНМУ імені Данила Галицького до початку навчального року створюються 
робочі групи.

3.3. Робочі групи аналізують забезпечення кафедр щодо можливості організації 
освітнього процесу високої якості. Основними критеріями є: кад рове  
забезпечення (науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, досвід 
викладання дисципліни, особистий рейтинг); н а вч а ль н о - м ет о д и ч н е  
забезпечення (навчально-методичний комплекс, підручники, навчальні 
посібники, методичні рекомендації); м а т е р іа ль н о -т ех н іч н е  забезпечення.

3.4. Затверджені в установленому порядку вибіркові дисципліни формують 
окремо для кожної спеціальності і розміщують його для ознайомлення 
здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня на офіційному 
сайті ЛНМУ імені Данила Галицького.

3.5. Переліки вибіркових дисциплін для кожної спеціальності третього 
(освітньо-наукового) рівня, кількість кредитів повинні узгоджуватися з 
освітньо-науковими програмами та навчальними планами.



4. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗДОБУВАНА ВИЩОЇ 
ОСВІТИ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ
4.1. Перелік вибіркових дисциплін підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії аналізується та оновлюється шляхом перегляду та 
перезатвердження освітньо-наукових програм на навчальних планів підготовки 
в аспірантурі.

4.2. Засвоєння аспірантами навчальних дисциплін може відбуватися на базі 
Університету, а також в рамках реалізації права на академічну мобільність -  на 
базі інших закладів вищої освіти (наукових установ).

4.3. Здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії можуть 
перезараховуватись кредити по вибіркових вибіркових дисциплінах, що 
прослухані у ЗВО, у рамках програм академічної мобільності, що узгоджено 
Концепцією освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти третього 
(освітньог-наукового) рівня вищої освіти у Львівському національному 
медичному університеті імені Данила Галицького.

4.4. Для формування переліку для вивчення вибіркових дисциплін на 
наступний навчальний рік (навчальний семестр) науковий відділ ознайомлює із 
списками елективних дисциплін та організовує процедуру вибору їх 
здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня.

4.5. Після ознайомлення зі списками елективних дисциплін здобувані вищої 
освіти третього (освітньо-наукового) рівня письмово визначають свій вибір 
щодо вивчення конкретних дисциплін.

4.6. На підставі заяв здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) 
рівня науковим відділом формуються накази по створенню груп для вивчення 
вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.

4.7. Обрані таким чином дисципліни вносяться до робочих планів 
спеціальностей і визначають навчальне навантаження кафедр.

4.8. Розклад занять формується відповідними кафедрами.

Проректор з наукової роботи А.И. Наконечний

Юрисконсульт М.Г. Мінаєв


