
Обсяг кожної виб�рк
ової дисци

пл�ни становить
 3

кредити, що включає 16 годин лекц�йних

занять, 16 годин практичн
их та 58 годин

в�дведени
х на самост�йну роботу для денної

форми навчання
.  Для заочної ф

орми навчання

обсяг виб�рково
ї дисципл�

ни становить
 3

кредити, 6 годин лекц�йних
 занять, 4 годин

практични
х � 80 годин на самост�йну роботу .

Форма п�дсумкового контролю
 – зал�к у

кожному семестр� .

Заяву на вивчення дисципл�ни
в�льного вибору студенти

заповнюють та залишають в
деканат� зг�дно з� списками

електронної реєстрац�ї .  Заява
збер�гається в деканат� в особов�й

справ� студента протягом усього
терм�ну його навчання .

З моменту формування груп,

виб�ркова дисципл�на стає для
студента обов ’язковою .

ПРОЦЕДУРА  В ІЛЬНОГО  ВИБОРУ
ДИСЦИПЛ ІНИ  ПЕР ЕДБАЧАЄ  2  Е Т АПИ

І ХВИЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ
 ПОЧИНАЄТЬСЯ 

3 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ ТА ЗАВЕРШУЄТЬСЯ 

11 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ;

 
ІІ ХВИЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ

 ТА КОМПЛЕКТАЦІЇ ГРУП

СТАРТУЄ (ЗА ПОТРЕБИ) З 12:00 ГОД 

12 БЕРЕЗНЯ 2020 Р. ДО 20 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ.

У  браузер�  потр�бно  набрати  адресу  dekanat.lnu.edu.ua  , п�сля
цього  студент  повинен  зайти  в  Особистий  каб�нет  студента,
внести  Пр�звище та № зал�кової книжки .  Одразу  п�сляцього, студентов�  буде  надано  можлив�сть  зм�нити  пароль  на
�нший .  П�сля  ознайомлення  потр�бно  обрати  одну  виб�рковудисципл�ну  з  пропонованого  перел�ку  на  1 семестр  та  однудисципл�ну  на  2 семестр  2020/2021 навчального  року

Де та як реєструватись?

П�д час першої хвил� реєстрац�ї студент може зайти в систему для перегляду стану
комплектац�ї груп та зм�ни/редагування свого вибору дисципл�ни .

П�сля завершення першої хвил� ф�ксуються дисципл�ни, для яких групи складають не
менше 25-ти ос�б, а верхня межа – 200 студент�в .  Студенти, що зареєструвалися на
дисципл�ни, для яких не вдалося укомплектувати групи, у друг�й хвил� реєстрац�ї
отримують можлив�сть вибрати дисципл�ни з� сформованих п�сля першої хвил� .

Студент�в, як� не обрали дисципл�н у жодн�й з хвиль, система автоматично розприд�лить
серед дисципл�н, як� було обрано �ншими студентами .

В�дд�л по робот� з ЄДЕБО
вул. Ун�верситетська, 1

каб .  №8 (б�ля Open Space)


