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1. Загальні положення 

1.1. Положення про організацію викладання навчальних дисциплін 

іноземними мовами студентам Національного університету «Львівська 

політехніка» (надалі Положення) розроблене на підставі законів України «Про 

освіту» та «Про вищу освіту». 

1.2. Положення регламентує порядок організації викладання іноземними 

мовами навчальних дисциплін (крім іноземних мов) студентам, які здобувають 

вищу освіту на бакалаврському, магістерському та освітньо-науковому рівнях в 

Національному університеті «Львівська політехніка» (надалі Університет). 

1.3. Викладання навчальних дисциплін іноземними мовами оформляється 

наказом по Університету. 

1.4. Формування академічних груп для вивчення навчальних дисциплін 

іноземною мовою здійснюється згідно із записом студентів. 

 

2. Порядок організації викладання навчальних дисциплін іноземними 

мовами, у тому числі іноземним студентам та особам без громадянства 

2.1. Викладання навчальних дисциплін іноземними мовами здійснюють 

викладачі кафедр Університету, за якими в навчальних планах закріплені 

відповідні навчальні дисципліни та котрі можуть викладати такі навчальні 

дисципліни іноземними мовами. 

2.2. Для викладання навчальних дисциплін іноземними мовами можуть 

бути залучені викладачі інших закладів вищої освіти, установ, організацій, 

зокрема закордонних. 

2.3. Роботу з організації викладання навчальних дисциплін іноземними 

мовами (за умови наявності викладачів, які володіють іноземними мовами), 

проводять в навчальному році, який передує року вивчення відповідних 

навчальних дисциплін. 

2.4. Організація викладання навчальних дисциплін іноземними мовами 

здійснюється кафедрами і передбачає: 

визначення викладачів кафедри, які володіють іноземними мовами на рівні, 

достатньому для викладання, та переліку навчальних дисциплін, які вони 

можуть викладати іноземними мовами; 

надання студентам інформації про можливість вивчення окремих 

навчальних дисциплін іноземними мовами;  

формування груп студентів, для яких навчальні дисципліни викладатимуть 

іноземними мовами. Студенти, які бажають вивчати такі навчальні дисципліни 

повинні написати заяву, взірець якої наведений в додатку 1; 

розроблення методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни, 

яку будуть викладати іноземною мовою, та розміщення його у Віртуальному 

навчальному середовищі Львівської політехніки. 
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підготовка завідувачем кафедри подання на ім’я проректора з науково-

педагогічної роботи про дозвіл викладання навчальних дисциплін іноземними 

мовами (Додаток 2). Зазначений дозвіл надається за умови наявності не менше 

8 студентів, які бажають вивчати відповідну навчальну дисципліну іноземною 

мовою, та наявності з такої навчальної дисципліни методичного забезпечення 

відповідною іноземною мовою; 

надання в деканат інформації про навчальні дисципліни та студентів, які 

бажають їх вивчати іноземною мовою, для формування груп з вивчення 

дисциплін іноземною мовою; 

подання інформації про навчальні дисципліни, вивчення яких 

відбуватиметься іноземною мовою, викладачів, які забезпечуватимуть їхнє 

викладання, та груп студентів з вивчення таких навчальних дисциплін у відділ 

планування та інформаційного супроводу навчального процесу для формування 

розкладу, а також у навчально-методичний відділ для розподілу навчального 

навантаження, не пізніше 31 березня року, що передує року вивченню таких 

навчальних дисциплін. 

Якщо формування окремих груп з вивчення навчальних дисциплін 

іноземними мовами призводить до збільшення кількості груп чи потоків 

студентів при вивченні таких навчальних дисциплін, кафедрам, які 

забезпечують їх викладання, донараховують навчальне навантаження. 

2.5. Контрольні заходи з навчальних дисциплін, викладання яких 

здійснюється іноземними мовами, також проводять іноземними мовами. Якщо 

студент, який вивчав навчальну дисципліну іноземною мовою, складає залік 

або екзамен з такої дисципліни перед комісією, то такий контрольний захід 

проводять українською мовою, а повторне вивчення такої навчальної 

дисципліни також проводять українською мовою відповідно до Положення про 

надання платних освітніх послуг з вивчення студентами окремих навчальних 

дисциплін та інших компонентів навчальних планів понад обсяги, встановлені 

навчальними планами (за винятком іноземних студентів, які навчаються за 

англомовною освітньою програмою). 

2.6. Викладачів, які викладають навчальні дисципліни іноземними мовами, 

преміюють відповідно до Положення про матеріальне заохочення науково-

педагогічних, педагогічних, наукових та інженерно-технічних працівників і 

докторантів Національного університету «Львівська політехніка». 

2.7. Документальне оформлення результатів підсумкового контролю з 

навчальних дисциплін, які викладаються іноземними мовами, проводиться 

українською мовою. 
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Додаток 1 

 

Завідувачу кафедри ____________________ 

 (назва кафедри) 

п.__________________________________ 

  

Студента групи _________________ 

____________________________________ 

  

 

 

Заява 

 

 Прошу дозволити мені вивчати дисципліну 

________________________________________________________________ 
            (назва дисципліни) 

______________________________________________________ мовою. 
(назва мови) 

 

 

 

Дата________________                                           Підпис_____________ 
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Додаток 2 

 

Проректору з науково-педагогічної роботи 

Національного університету «Львівська політехніка» 

проф. _______________________________ 

Завідувача кафедри ___________________ 

___________________________________ 

  

 

 

Подання 

 Прошу дозволити викладати зазначені дисципліни іноземними 

мовами. 
Перелік навчальних 

дисциплін, 

викладання яких 

може відбуватись 

іноземною мовою 

Мова викладання 

навчальних 

дисциплін 

Посади, прізвища й 

ініціали викладачів, 

які можуть 

викладати 

дисципліни 

іноземною мовою 

Чисельність груп 

студентів з 

вивчення 

дисциплін 

іноземною 

мовою 

Осінній семестр 20__/20__ начального року 

    

    

    

Весняний семестр 20__/20__ начального року 

    

    

    

  

 За вказаними навчальними дисциплінами розроблені та розміщені у 

Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки комплекси 

методичного забезпечення відповідними іноземними мовами. 
 

 

Дата________________                                                  Підпис_____________ 
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