
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРОРЕКТОРА  

З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА РЕКРУТАЦІЇ 

 

       «19» серпня 2021 р.                               м. Л у ц ь к                                                   № 15 

Про порядок реєстрації студентів 

на вивчення вибіркових дисциплін 

у 2021/2022 н. р 

 

Для формування спеціалізованих груп із вивчення дисциплін вільного 

вибору студентами, які вступили на 1 курс денної та заочної форм навчання, та 

формування навчального навантаження кафедр на 2021/2022 н. р. деканам 

факультетів (інститутів) та заступникам деканів з навчальної роботи: 

1. Ознайомити студентів другого (магістерського) рівня та першого 

(бакалаврського) рівня, які вступили на навчання на базі молодшого спеціаліста, а 

також студентів бакалаврату, у яких вивчення дисциплін вільного вибору 

розпочинається із 1 курсу, із порядком реєстрації на вивчення дисциплін 

вибіркового циклу; 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок формування індивідуальної траєкторії навчання студентів 

Волинського національного університету імені Лесі Українки https://ed.vnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/03/Polozhennia_navchalnykh_dystsyplin_vilnoho_vyboru.pdf 

Каталог освітніх програм та вибіркових дисциплін https://vnu.edu.ua/uk/all-educations 

Порядок реєстрації на вивчення вибіркових дисциплін (Додаток 1) 

Витяг з положення про порядок формування індивідуальної траєкторії навчання 

студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки» (Додаток 2) 

 

2. До 27 серпня 2021 р. методистам (диспетчерам) факультетів 

(інститутів) у програмі «ПС-Студент» сформувати академічні групи, у яких 

вивчення дисциплін вільного вибору розпочинається з першого року навчання, 

вказуючи номер індивідуального навчального плану студента, який буде паролем 

для входу в особистий кабінет.  

https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Polozhennia_navchalnykh_dystsyplin_vilnoho_vyboru.pdf
https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Polozhennia_navchalnykh_dystsyplin_vilnoho_vyboru.pdf
https://vnu.edu.ua/uk/all-educations


Групи мають бути сформовані: 

- для студентів 1 курсу першого (бакалаврського) рівня, які вступили на 

основі молодшого спеціаліста; 

- для 1 курсу студентів першого (бакалаврського) рівня факультету 

хімії, екології та фармації, навчально-наукового медичного інституту; 

- для студентів 1 курсу другого (магістерського) рівня. 

3. Тривалість першої сесії вибору студентами дисциплін триватиме з 28 

серпня по 6 вересня 2021 р. (включно).  

Каталог освітніх програм та вибіркових дисциплін https://vnu.edu.ua/uk/all-educations 

4. За потреби може відбуватися друга сесія вибору дисциплін, на якій 

деканат  спільно зі студентами дореєструє їх до сформованих за першою сесією 

спеціалізованих груп. 

 

Проректор                                                                                Юрій ГРОМИК  
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