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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Порядок реалізації права на вільний вибір навчальних дисциплін 

здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (далі - Порядок) 

регламентує порядок забезпечення та умови здійснення здобувачами 

(аспірантами) права вільного вибору навчальних дисциплін в відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту» та Положення про організацію освітнього 

процесу в Інституті гідробіології НАН України (далі - Інститут).  

1.2. Вибіркові навчальні дисципліни пропонуються Інститутом здобувачам для 

комплектного забезпечення їх освітніх і кваліфікаційних потреб, які мають бути 

затребуваними роботодавцями (бути актуальними, наукоємними або мати 

практичну спрямованість), ураховувати тенденції розвитку ринку праці та 

потреб і можливостей Інституту.  

1.3. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% загального 

обсягу освітньо-наукової програми (ОНП), за якою навчається здобувач. 

1.4. Вибір здобувачем навчальної дисципліни дає можливість: 

– поглибити професійні знання в межах обраної спеціальності та освітньої 

програми; 

– ознайомитися з сучасними науковими дослідженнями у обраній галузі 

знань; 

– здобути знання та здібності у спеціалізації здобувача, що дозволить йому 

сформувати фахові компетентності, ревалентні для його наукового 

дослідження; 

– побудувати індивідуальну траєкторією навчання здобувача.  

1.5. Перелік вибіркових навчальних дисциплін разом з навчальними планами 

затверджується вченою радою, її рішенням вносяться зміни до цього переліку. 

Пропозиції зі змін переліку вносити випускова кафедра за погодженням з Радою 

молодих учених Інституту.   

1.6. Зміст конкретної вибіркової навчальної дисципліни може бути 

представлений розширеною робочою програмою навчальної дисципліни або 

анотацією, в якій вказані вимоги до початку вивчення дисципліни і результати 

вивчення дисципліни, обсяг в кредитах ЄКТС та інше. 

1.7. У навчальному плані кожної ОНП зазначають обсяги, семестр вивчення 

вибіркових дисциплін. Перелік навчальних дисципліни вільного вибору 

аспіранта разом з їх анотаціями надається здобувачам для ознайомлення та 

вибору. 

1.8. Здобувач обирає дисципліни із запропонованого Інститутом переліку 

дисциплін відповідно до навчального плану його спеціальності та ОНП. 
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Здобувач має право вибирати навчальні дисципліни, які відповідають 

необхідному обсягу навчальних дисциплін та кредитів, що пропонуються для 

іншої освітньої програми (за погодженням із науковим керівником).  

1.9. Право вибору вивчення вибіркових дисциплін надається аспірантам до 

початку другого семестру першого року навчання. 

1.10. Результати вибору навчальних дисциплін зазначаються в індивідуальному 

навчальному плані аспіранта наступного навчального року в розділі 

«Дисципліни вільного вибору аспіранта»  

1.11. Навчальні дисципліни, які внесені до індивідуального навчального плану, є 

обов'язковими для вивчення. 

1.12. Окрім вибору навчальних дисциплін в межах вибіркової складової аспірант 

може формувати свою індивідуальну освітню траєкторію в межах нормативної 

складової шляхом: 

– обрання мови (англійська, німецька, французька) та рівня вивчення - в 

дисципліні «Іноземна мова»; 

– обрання місця проходження асистентської педагогічної практики; 

– обрання теми наукової роботи та наукового керівника. 

 

2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРУ 

НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЇХ ВИБОРУ 

2.1. На початку поточного навчального року (до 1 листопада) випускові кафедри 

пропонують навчальні дисципліни для вибору та надають до відділу аспірантури 

анотований перелік відповідних дисциплін; 

2.2. Відділ аспірантури готує матеріали та ініціює засідання групи забезпечення 

Інституту; 

2.3. Група забезпечення здійснює експертизу наданих матеріалів, аналізує 

методичне, матеріально-технічне, кадрове, навчально-методичне та 

забезпечення запропонованих кафедрами вибіркових навчальних дисциплін 

щодо можливості організації освітнього процесу високої якості, а також 

враховує затребуваність дисциплін стейкхолдерами, на основі чого формує 

Перелік вибіркових навчальних дисциплін для його затвердження; 

2.4. До кінця першого семестру затверджений Вченою радою Інституту Перелік 

вибіркових навчальних дисциплін передається відділом аспірантури 

ознайомлення аспірантам.  
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2.5. Вибір дисциплін аспірантами здійснюється на початку весняного семестру 

першого року навчання (обрані дисципліни вивчатимуться у наступному 

навчальному році). 

2.6. Здобувачі після ознайомлення з Переліком вибіркових навчальних 

дисциплін подають заяви (зразок у додатку) результатами вільного вибору. 

Інформація щодо обраних здобувачами дисциплін передається у відділ 

аспірантури.  

2.7. Після остаточного вибору аспірантами дисциплін вони вносяться начального 

плану та до індивідуальних навчальних планів аспірантів, які  затверджуються 

Вченою радою.  

2.8. Не допускається зміна обраних дисциплін після початку навчального 

семестру, в якому вони викладаються. 

 

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

3.1. Заяви здобувачів зберігаються упродовж усього терміну навчання здобувача. 

3.2. У випадку поновлення, переведення здобувача, допуску до занять після 

завершення академічної відпустки або у випадку навчання за скороченим 

терміном навчання, за письмовою заявою аспіранта та згодою випускової 

кафедри (групи забезпечення) можливе перерахування результатів навчання 

вибіркових дисциплін попереднього навчання або результатів навчання, набутих 

у неформальній / інформальній освіті, включно з дисциплінами, які вивчалися в 

рамках академічної мобільності.  

  



5 
 

Додаток 1  

ФОРМА опису навчальної дисципліни 

 

Спеціальність: 091 Біологія 

ОНП  

Назва навчальної дисципліни: 

Статус дисципліни: вибірковий компонент освітньо-наукової програм 

Мова навчання: 

Курс:  

Семестр:  

Кредити ЄКТС:  

Результати навчання:  

Вид семестрового контролю:  

Рекомендована література: 
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Додаток 2 

ЗРАЗОК  

Заяви  

на включення до індивідуального плану дисциплін вільного вибору 

 

Керівнику групи забезпечення 

освітньої діяльності,  

заступнику директора з наукової 

роботи 

д.б.н. 

______________________________ 

аспіранта ____   року навчання 

____________________________ 

(прізвище, ініціали) 

ЗАЯВА 

Прошу включити в мій індивідуальний навчальний план на 20__ /20__ 

навчальний рік наступні навчальні дисципліни вільного вибору: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Дата         Підпис 
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