Шановні студенти 2-го курсу
денної форми навчання механіко математичного факультету!
З 3 курсу в навчальних планах передбачена спеціалізація відповідно до пропозицій
випускних кафедр факультету. Просимо Вас до 10 березня 2017 року в деканат заяву
встановленого зразка, у якій здійснити вибір спеціалізації та вибіркових дисциплін на
2017-2018 навчальний рік. 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 позиції
студента у рейтингу успішності. Тому, будь ласка, у заяві поряд з основним вибором
вкажіть у дужках альтернативний (альтернативні у порядку спадання пріоритету).
Пропозиції вибору спеціалізацій і формування академічних груп
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Переліки дисциплін вільного вибору студентів
Для напряму підготовки 6.040201 Математика
Дисципліни Переліку №9 (5 семестр, 5 кредитів ЄКТС, залік, 1/2):
ДВС.09.01 Методика викладання математики, ДВС.09.02 Методика викладання
математики та інформатики, ДВС.09.03 Методика викладання математики та логіки.
Дисципліни Переліку №10 (5 семестр, 3 кредити ЄКТС, залік, 1/1): ДВС.10.01
Психологія, ДВС.10.02 Педагогічна психологія, ДВС.10.03 Психологія прийняття рішень,
ДВС.10.04 Диференційне викладання та оцінювання в інклюзивному класі.
Дисципліни Переліку №11 (6 семестр, 5 кредитів ЄКТС, залік, 2/2), (7 семестр, 5
кредитів ЄКТС, іспит, 1/2): ДВС.11.01 Теоретична механіка, ДВС.11.02 Фізика,
ДВС.11.03 Об'єктно-орієнтовне програмування, ДВС.11.04 Інформаційні технології та
системи.
Дисципліни Переліку №12 (6 семестр, 3 кредити ЄКТС, залік, 2/1): ДВС.12.01
Політологія, ДВС.12.02 Соціологія, ДВС.12.03 Політичні інститути: інструменти аналізу,
ДВС.12.04 Політичні конфлікти, ДВС.12.05 Аналіз соціальних систем.
Для напряму підготовки 6.040205 Статистика
Дисципліни Переліку №1 (6 семестр, 3 кредити ЄКТС, залік, 1/1): Соціологія;
Економіка; Сімейна педагогіка; Фізичне виховання.
Дисципліни Переліку №2 (5 семестр, 5 кредитів ЄКТС, залік, 2/1): Основи
фінансової математики; Статистичні методи у фінансах.
Дисципліни Переліку №3 (6 семестр, 3 кредити ЄКТС, іспит, 2/2): Актуарна
математика; Основи актуарних розрахунків в страхуванні.
Дисципліни Переліку №4 (6 семестр, 3 кредити ЄКТС, диференційований залік):
Курсова робота.
Для напряму підготовки 6.040202 Механіка
Дисципліни Переліку №1 (6 семестр, 3 кредити ЄКТС, залік, 1/1): Соціологія;
Економіка; Сімейна педагогіка; Фізичне виховання.
Дисципліни Переліку №2
Матеріалознавство; Біоматеріали.
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Дисципліни Переліку №3 (6 семестр, 5 кредитів ЄКТС, іспит, 2/3): Теорія
пружності і пластичності; Механіка деформівного твердого тіла.

Дисципліни Переліку №4 (6 семестр, 4 кредити ЄКТС, іспит, 3/1): Фізичні основи
міцності, Теорія пластин і оболонок.
Дисципліни Переліку №5 (6 семестр, 3 кредити ЄКТС, диференційований залік):
Курсова робота.

Зразок заяви для вибору спеціалізації та вибіркових дисциплін

В.о. декана механікоматематичного факультету
ЛНУ ім. Івана Франка
Гурану І.Й.
Піфагора Інтеграла Лебеговича
студента групи МТ_-2_с

Заява
Після успішного завершення 2016/2017 навчального року прошу зарахувати мене в
академічну групу МТ_-3_с для продовження навчання із спеціалізації ________________
(альтернативна спеціалізація) 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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