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1. Загальні положення 

1.1. Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін 
здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії (далі – Положення) в 
Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (далі – Інститут) 
розроблено з метою конкретизації процедури формування переліку та 
подальшого вивчення здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії 
(далі – Аспіранти) навчальних дисциплін вільного вибору для реалізації прав 
здобувачів вищої освіти, встановлених Законом України «Про вищу освіту» та 
відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261, 
«Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. 
№ 579, інших (чинних) нормативно-правових актів та документів МОН України 
та Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. 

1.2. Освітній процес підготовки аспірантів регламентований освітньо-

науковою програмою (далі – ОНП) та навчальним планом. 
1.3. До переліку дисциплін навчального плану входять обов’язкові 

дисципліни та дисципліни вільного вибору, закріплені за даною ОНП. 
Навчальні дисципліни за вибором аспіранта або вибіркові навчальні дисципліни 
– це дисципліни, які вводяться Інститутом для формування, поглиблення та 
вдосконалення загальних та/або фахових компетентностей і здійснення 
поглибленої підготовки за спеціальністю з метою організації індивідуальної 
освітньої траєкторії навчання аспірантів та більш повного задоволення освітніх і 
професійних потреб, що визначають характер майбутньої діяльності та 
сприяють академічній мобільності аспірантів. 

1.4. Обсяг вибіркових дисциплін становить не менше 25% від загальної 
кількості кредитів ЄКТС, передбачених ОНП. Обсяг кожної вибіркової 
дисципліни становить не менше 1 кредиту ЄКТС.  

1.5. Обирання вибіркових навчальних дисциплін аспіранти здійснюють в 
межах, передбачених відповідною ОНП.  

1.6. Формою підсумкового контролю вибіркових дисциплін є залік. 
1.7. Перелік вибіркових дисциплін відображається у навчальному плані, 

який щорічно затверджується на вченій раді Інституту і розміщується для 
ознайомлення на офіційному сайті Інституту. Перелік вибіркових дисциплін за 
відповідною ОНП розміщується на веб-сайті Інституту. 
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2. Навчально-методичне забезпечення вибіркових дисциплін 

 

2.1. Викладання вибіркових дисциплін здійснюється в Інституті за умови 
забезпечення високої якості організації освітнього процесу. Основними 
критеріями є наступні:  
- кадрове забезпечення (науковий ступінь, вчене звання, підвищення 
кваліфікації, досвід викладання, особистий рейтинг);  
- навчально-методичне забезпечення (навчальні та календарно-тематичні плани, 
робочі програми навчальних дисциплін, силабуси, підручники, навчальні 
посібники, методичні рекомендації, лекційний матеріал); 

- матеріально-технічне забезпечення (наявність обладнання для проведення 
аудиторних та поза аудиторних занять); 

- інформаційно-методичне забезпечення (репозиторій Інституту, бібліотека, 
онлайн-ресурси, презентації, відео-матеріали, демонстративні матеріали тощо). 

2.2. Перелік дисциплін вільного вибору на наступний навчальний рік 
щорічно переглядається на засіданні освітньо-наукової секції вченої ради 
Інституту відповідно до затребуваності стейкхолдерами (актуальність 
дисциплін з позицій розвитку відповідної галузі, напрямку наукових 
досліджень, попиту на відповідні компетентності на ринку праці тощо); 
кадрового забезпечення (науковий ступінь, вчене звання, підвищення 
кваліфікації, досвід викладання, відгуки аспірантів щодо якості навчання); 
навчально-методичного забезпечення (підручники, навчальні посібники, 
методичні рекомендації тощо), інформаційно-методичного забезпечення 
(репозиторій Інституту, бібліотека, онлайн-ресурси, презентації, відео-

матеріали, демонстративні матеріали тощо), матеріально-технічного 
забезпечення (наявність обладнання для проведення аудиторних та поза 
аудиторних занять). Ухвалені освітньо-науковою секцією зміни до переліку 
дисциплін вільного вибору вносяться як пропозиції робочій групі щодо 

щорічного перегляду відповідної ОНП для її оновлення/удосконалення.  
2.3. Інформація про вибір аспірантами вибіркових дисциплін передається 

відповідальному за аспірантуру Інституту для розрахунку навчального 
навантаження викладачів та формування розкладу занять на поточний 
навчальний рік. 

 

3. Реалізація вільного вибору аспірантами навчальних дисциплін  
 

3.1. Обрання вибіркової дисципліни здійснюється аспірантом самостійно. 

Для реалізації свідомого та вільного вибору дисципліни аспірант має 

можливість ознайомитися із робочими програмами та силабусами навчальних 
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дисциплін та іншою відповідною інформацією, яка представлена на веб-сайті 
Інституту. Аспірант має право звернутися до гаранта програми, членів групи 
забезпечення (викладачів), науковому керівнику за більш детальною 
інформацією про вибіркову дисципліну. 

3.2. Впродовж 45 днів від зарахування на відповідну ОНП здобувач 

повідомляє про обрання вибіркових дисциплін шляхом подачі письмової заяви 
особі, відповідальній за аспірантуру (Додаток 1). Заява зберігається в особовій 
справі аспіранта протягом усього терміну навчання. 

3.3. На підставі поданих заяв гарант програми подає службову записку на 
ім’я директора Інституту з переліком обраних дисциплін (Додаток 2) для 
розрахунку навчального навантаження науково-педагогічних працівників. За 
мотивованим зверненням та погодженням з науковим керівником аспірант може 
впродовж першого року навчання змінити свій індивідуальний навчальний план 
в частині вибіркових дисциплін. 

3.4. Аспірант, який з поважної причини (хвороба, академічна мобільність 
тощо) не визначився з вибірковими дисциплінами, має право визначитися 
протягом першого робочого тижня після того, як він з’явився на навчання. 

3.5. Аспірант, який не визначився з переліком вибіркових дисциплін та не 
подав заяву у визначений термін, буде записаний на вивчення тих дисциплін, 
які гарант програми вважає необхідним. 

3.6. Після остаточного погодження інформація про вибіркові дисципліни 
вноситься до індивідуального плану аспіранта.  

3.7. Здобувач може долучитися до вивчення додаткових дисциплін поза 
нормативним об’ємом (не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, 
передбачених ОНП) із списку вибіркових, які представлені у відповідної ОНП 
та інших ОНП Інституту. Це відбувається у разі, якщо ця/ці дисципліна(ни) є у 
навчальному плані на поточний навчальний рік. Для цього аспірант подає 
письмову заяву на ім’я директора Інституту. У цьому випадку результат 
вивчення додаткових вибіркових дисциплін зараховується, як елемент 
неформальної освіти відповідно до порядку «Положення про визнання 
результатів неформальної та інформальної освіти». 

 

4. Прикінцеві положення 

4.1. Норми цього Положення поширюються на аспірантів Інституту очної 
(денної, вечірньої) та заочної форм навчання. 

4.2. Перезарахування (зарахування) вибіркових навчальних дисциплін для 
здобувачів, які переводяться до аспірантури Інституту з інших закладів вищої 
освіти/наукових установ; поновлюються на навчання в Інституті після 
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відрахування; продовжують навчання в Інституті після академічної відпустки, 
стажування або залишені на повторний курс навчання; скористалися правом на 
академічну мобільність, відбувається відповідно до «Положення про порядок 
перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін та визначення 
академічної різниці здобувачів третього рівня вищої освіти (ступеня доктора 
філософії) Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України». 

4.3. Положення, зміни та доповнення до нього ухвалюються на засіданні 
вченої ради Інституту та затверджуються директором Інституту. 
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Додаток 1  
 

 

Відповідальній за роботу з аспірантами 
д.б.н., с.н.с. Кулєшовій Л.Г. 
аспіранта ______ курсу 

_______________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові)  

 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу задовольнити моє бажання відвідувати в рамках освітньо-

наукової програми «Біологія» з  підготовки докторів філософії за спеціальністю 

091 – Біологія наступні дисципліни з циклу дисциплін за вільним вибором: 

 

 

 

Дата                                                                                                        Підпис 
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Додаток 2  
 

 

 

 

Директору ІПКіК НАН України 

д.б.н., професору О.Ю. Петренку 

гаранта освітньо-наукової програми за 

спеціальністю  ____________________ 

                                     (назва спеціальності) 

_______________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові)  

 

 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 

 

Прошу затвердити наступний перелік обраних аспірантами навчальних 

дисциплін за вільним вибором  

Назва дисципліни П.І.П. викладача П.І.П. аспіранта 

   

   

   

   

   

 

 

Дата                                                                                                        Підпис 
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