Шановні студенти 4-го курсу денної (5-го курсу заочної) форми навчання
та особи, які планують вступати у 2017 році на магістерські програми
механіко-математичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка!
Для вивчення освітніх потреб студентів і подальшого планування навчального процесу у
наступному 2017-2018 навчальному році просимо Вас до 24 лютого 2017 року подати (або
надіслати на електронну пошту dmmf@lnu.edu.ua) в деканат заяву встановленого зразка, у якій
здійснити попередній вибір вибіркових дисциплін і спеціальностей, спеціалізації (освітніх
програм), за якими Ви плануєте продовжити навчання.
Вступ на навчання за магістерськими програмами відбуватиметься згідно з Правилами
прийому до ЛНУ ім. Івана Франка у 2017 році.( http://admission.lnu.edu.ua)
Вибір спеціалізацій та вибіркових дисциплін здійснюватиметься відповідно до Положень
затверджених в Університеті та передбачає формування груп для вивчення вибіркових
дисциплін у складі не менше 25 осіб, для спеціалізацій – не менше 12 студентів. Якщо кількість
студентів, які обрали вибіркову дисципліну чи спеціалізацію буде меншою мінімальної, то
відповідні студенти робитимуть повторний вибір або будуть розподілені деканатом із
врахуванням конкурсного балу. Тому, будь ласка, у заяві поряд з основним вибором вкажіть у
дужках альтернативний (альтернативні у порядку спадання пріоритету).
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Переліки дисциплін вільного вибору студентів
Для спеціальності 014 Середня освіта (Математика) Освітньо-професійна
програма: Математика і освітні вимірювання.
I. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ:
1. ЗП.01.01 Філософські проблеми освіти і науки; ЗП.01.02 Історія львівської
математичної школи; ЗП.01.03 Професійна та корпоративна етика (1 семестр, 3 кредити
ЄКТС, залік, 1/1).
2. ЗП.03.01Цивільний захист; ЗП.03.02 Охорона праці в галузі; ЗП.03.03 Основи
медичних знань (1 семестр, 3 кредити ЄКТС, залік, 1/1).
3. ЗП.05.01 Освітній менеджмент; ЗП.05.02 Технології оцінювання навчальнопізнавальної діяльності учнів (студентів); ЗП.05.03 Організація управління процесами у
навчальному закладі (2 семестр, 3 кредити ЄКТС, залік, 1/1).
4. ЗП.06.01 Інтернет-ресурси в освіті; ЗП.06.02 WEB-технології дистанційного
навчання; ЗП.06.03 Проектування та менеджмент систем освітнього контенту (2 семестр,
4 кредити ЄКТС, іспит, 2/2).
II. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ:
5. ПП.06.01 Математико-статистичні методи в освітніх вимірюваннях; ПП.06.02
Наукові основи тестології; ПП.06.03 Основи педагогічних вимірювань та забезпечення
якості освіти (2 семестр, 5 кредитів ЄКТС, іспит, 1/4).
Для освітньо-професійних програм спеціальностей 111 «Математика», 112
«Статистика», 113 «Прикладна математика» переліки вибіркових дисциплін вказано у
відповідних навчальних планах.

Зразок заяви для попереднього вибору спеціалізації та вибіркових дисциплін

В.о. декана механікоматематичного факультету
ЛНУ ім. Івана Франка
Гурану І.Й.
Піфагора Інтеграла Лебеговича
випускника- бакалавра 201_р.,
___________________________
назва ВНЗ

з напряму підготовки________
__________________________
спеціалізації_________________
______________________________
тел.:_________________________
e-mail:________________________

Заява
Після успішного складання вступних фахових випробувань прошу зарахувати мене
в академічну групу МТ_-5_м для продовження навчання із спеціальності __________
_______________ (____альтернативні спеціальності у порядку спадання пріоритету___) спеціалізації
(освітньо-професійної програми) ________________ (____альтернативні спеціалізації у порядку
спадання пріоритету___) та записати мене у групи із вивчення таких вибіркових дисциплін:
1. __________________________ (___альтернативна дисципліна чи дисципліни у порядку спадання
пріоритету__________________________________________________________);
2. __________________________ (____альтернативна дисципліна чи дисципліни у порядку спадання
пріоритету__________________________________________________________);
…
n. (n>3) __________________________ (____альтернативна дисципліна чи дисципліни у порядку
спадання пріоритету__________________________________________________________).
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