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1. Порядок запровадження спеціалізацій (надалі – Порядок) в
Національному університеті «Львівська політехніка» (надалі –
Університет) розроблений відповідно до Закону України «Про вищу
освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, Положення про організацію
освітнього процесу в Національному університеті «Львівська політехніка»
та інших внутрішніх документів університету.
2. Спеціалізація – складова спеціальності, яка визначається
Університетом і передбачає профільну спеціалізовану освітню програму
підготовки здобувачів вищої і післядипломної освіти та затверджується
Вченою радою Університету.
3. Передумовами відкриття спеціалізації в Університеті є:
 потреби ринку праці у фахівцях відповідного профілю,
підтверджені листами-зверненнями від підприємств, організацій, установ –
потенційних працедавців;
 відповідність освітньої програми спеціалізації стандарту вищої
освіти спеціальності;
 наявність необхідної матеріально-технічної бази, кадрового,
навчально-методичного та інформаційного забезпечення для підготовки
фахівців відповідної спеціалізації.
4. Для формування проекту освітньої програми спеціалізації науковометодична комісія спеціальності спільно з кафедрою чи кафедрами, що
ініціюють її відкриття, створюють проектну групу.
5. Для перевірки на предмет відповідності стандартам вищої освіти та
іншим нормативним документам проектна група подає в навчальнометодичний відділ Університету такі документи:
 листи-звернення від підприємств, організацій, установ –
потенційних працедавців з вказанням кількісної потреби у фахівцях
відповідного профілю;
 обґрунтування доцільності відкриття спеціалізації з вказанням
наявності відповідного кадрового, матеріально-технічного, навчальнометодичного та інформаційного забезпечення;
 проект освітньої програми спеціалізації;
 2 рецензії на освітню програму від представників провідних
підприємств чи організацій відповідної галузі економіки або наукових
установ.
6. Питання щодо відкриття спеціалізації та змісту її освітньої
програми послідовно розглядають на засіданнях: кафедри чи кафедр, які
ініціювали її відкриття; науково-методичної комісії спеціальності; Вченої
ради відповідного навчально-наукового інституту; Науково-методичної
ради Університету.
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7. Рекомендації щодо відкриття спеціалізації на розгляд Вченої ради
навчально-наукового інституту готує науково-методична комісія
спеціальності. Рекомендації повинні містити:
 обґрунтування доцільності відкриття спеціалізації та проект
відповідної освітньої програми;
 кількісні показники потреби ринку праці у фахівцях відповідного
профілю;
 обсяг підготовки фахівців за спеціалізацією (в межах ліцензованого
обсягу спеціальності) та пропозиції щодо його формування.
8. Ухвала Вченої ради навчально-наукового інституту щодо відкриття
спеціалізації має містити клопотання перед Вченою радою Університету з
вказанням пропонованого обсягу підготовки фахівців.
9. Відкриття спеціалізації здійснює ректор своїм наказом на підставі
відповідних ухвал Науково-методичної ради та Вченої ради Університету.
10. Для включення спеціалізації до правил прийому Університету
процедура її запровадження має бути завершена, як правило, до 01
листопада року, в якому ці правила затверджуються.
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