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1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про забезпечення права на вибір навчальних дисциплін
здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (надалі –
Положення) в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН
(надалі – Інститут) розроблено відповідно до Закону України «Про освіту»,
Закону України «Про вищу освіту», Порядку підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти
(наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2016 р. № 261 (зі змінами), Положення про порядок реалізації
права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579, та інших нормативно-правових
актів.
1.2. Це Положення забезпечує реалізацію права здобувачів вищої освіти
класифікації доктор філософії на вибір навчальних дисциплін, передбачених
пунктом 15 частини першої статті 62 Закону України «Про вищуосвіту», а саме:
«Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на вибір
навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою
програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25
відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня
вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право
вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої
освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу».
1.3. Цим Положенням передбачено процедуру обрання та подальшого
вивчення здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
(надалі – ЗВО) вибіркових навчальних дисциплін у обсягах, визначених
відповідною освітньо-науковою програмою та навчальним планом.
1.4. Освітні компоненти за вибором здобувачами третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти – це навчальні дисципліни, які пропонуються з
метою задоволення освітніх і професійних потреб аспіранта, підвищення його
конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці.

2.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

2.1. Індивідуальний навчальний план здобувача третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти розробляється на увесь період навчання в
аспірантурі на підставі освітньо-наукової програми, навчального плану і
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включає всі обов’язкові освітні компоненти та вибіркові, які обрав аспірант.
2.2. Вибіркові навчальні дисципліни призначені для:
 урахування особистих прагнень та уподобань щодо своєї майбутньої
професійної діяльності;
 набуття додаткових загальноосвітніх і соціальних навичок (soft
skills);
 поглиблення професійних знань в межах обраної освітньо-наукової
програми та здобуття додаткових спеціальних (фахових), інтегральних
компетентностей;
 набуття здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі
дослідницько-інноваційної діяльності тощо.
2.3. Інститут пропонує здобувачам третього (освітньо-наукового) рівня
вищої освіти право на вибір навчальних дисциплін з вибіркової частини
освітньо-наукової програми, на якій навчається ЗВО, або з іншої освітньонаукової програми наукової установи.
2.4. ЗВО ступеня доктора філософії рекомендовано обирати навчальні
дисципліни, що дотичні до теми їх наукових досліджень.
2.5. Шляхи формування вибіркової частини індивідуального навчального
плану ЗВО ступеня доктора філософії в межах обраної освітньо-наукової
програми визначають гарант освітньої програми і група забезпечення. При
формуванні переліку вибіркових навчальних дисциплін аналізується тенденції
розвитку науки, техніки і освіти, галузевий та регіональний контекст,
інформація від роботодавців щодо їх поточних та перспективних потреб,
відгуки випускників, стейкголдерів тощо.
2.6. Перелік вибіркових навчальних дисциплін переглядається та
оновлюється відповідно до сучасних вимог стейкхолдерів та тенденцій
розвитку науки, техніки та освіти.
3.

ПРОЦЕДУРА ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

3.1. Кількість вибіркових навчальних дисциплін, кредитів на їх вивчення
та форми контролю визначаються освітньо-науковою програмою та
навчальним планом здобувача третього (освітньо-наукового) рівня вищої
освіти в Інституті.
3.2. Вибір навчальних дисциплін ЗВО здійснюється у навчальному
(першому) році, в якому заплановане їх вивчення й організовується впродовж
першого семестру навчання в аспірантурі.
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3.3. Процедура вибору навчальних дисциплін включає:
 інформування науковим керівником аспіранта про терміни та
особливості здійснення вибору навчальних дисциплін першого навчального
року;
 ознайомлення здобувача вищої освіти з переліком та змістом
вибіркових навчальних дисциплін.
 здійснення здобувачем вибору навчальних дисциплін для формування
вибіркової частини їх Індивідуальних навчальних планів на перший навчальний
рік.
 опрацювання відділом інтелектуальної власності, маркетингу інновацій
та аспірантури Інституту результатів індивідуального вибору ЗВО навчальних
дисциплін та формування академічних груп для їх вивчення.
3.4. Інформаційно-організаційну підтримку ЗВО, при проходженні
процедури вибору навчальних дисциплін, здійснюють науковий керівник та
завідувач відділу інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури
Інституту.
3.5. Вибір навчальних дисциплін здійснюється шляхом заповнення
паперових анкет.
3.6. Контроль та відповідальність за організацію проведення процедури
вибору навчальних дисциплін ЗВО покладається на завідувача відділу
інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури Інституту.
4.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ОБРАНИХ НАВЧАЛЬНИХ
ДИСЦИПЛІН

4.1. Інформація про результати вибору ЗВО навчальних дисциплін
аналізується у відділі інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та
аспірантури Інституту за результатами якої здійснюється формування груп з
вивчення вибіркових навчальних дисциплін.
4.2. На підставі результатів вибору ЗВО навчальних дисциплін у межах
освітньо-наукових програм відділ інтелектуальної власності, маркетингу
інновацій та аспірантури готує персональний складу груп для вивчення
вибіркових навчальних дисциплін.
4.3. Мінімальна чисельність ЗВО освітньо-наукового рівня у групі – не
менше 50% контингенту поточного року набору і спеціальності. Обмеження не
поширюються на ті випадки, коли вибіркову фахову навчальну дисципліну (пакет
дисциплін) обрали всі ЗВО, які навчаються на відповідній освітньо-науковій
програмі.
6

4.4. Аспірант, який не скористався своїм правом на вибір навчальних
дисциплін, приєднують до груп з вивчення тих навчальних дисциплін, які відділ
інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури вважатиме
потрібними для оптимізації кількісного складу груп, з урахуванням вибору інших
ЗВО.
4.5. Перелік вибраних навчальних дисциплін вноситься до навчального
плану підготовки фахівців та використовується для формування навчального
навантаження викладачів.
4.6. Обрані вибіркові навчальні дисципліни вносяться до Індивідуального
навчального плану аспіранта та стають обов’язковими для вивчення.
4.7. Документація щодо вибору навчальних дисциплін здобувача третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти зберігається у відділі інтелектуальної
власності, маркетингу інновацій та аспірантури упродовж всього терміну їх
навчання за відповідною освітньо-науковою програмою.
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