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1 Загальні положення

1.1. Положення про порядок формування індивідуальних освітніх 
траєкторій здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті 
кормів та сільського господарства Поділля НААН (далі -  Положення) 
розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (пункт 15 частини 
першої статті 62), Положення про організацію підготовки здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії в Інституті кормів та сільського господарства 
Поділля НААН та визначає порядок формування індивідуальних освітніх 
траєкторій здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії інституту.

1.2. Дане Положення розроблено з метою конкретизації процедури 
формування переліку, вибору та подальшого вивчення аспірантами навчальних 
дисциплін із циклу вибіркових.

1.3. Навчальні дисципліни за вибором аспіранта -  це дисципліни, які 
вводяться для ефективного використання можливостей інституту з метою 
задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб аспірантів, підвищення їх 
конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці, врахування 
регіональних потреб тощо.

1.4. Здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії має право обирати 
дисципліни обсягом не менше 25% кредитів ЄКТС від загального обсягу 
освітньої програми.

1.5. До числа вибіркових освітніх компонентів можуть включатися 
практики.

1.6. Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки надають 
можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальністю 201 
Агрономія, що визначають характер майбутньої діяльності, сприяють 
академічній мобільності аспіранта та його особистим інтересам.

1.7. Реалізація вільного вибору дисциплін передбачає індивідуальний 
вибір кожного здобувача вищої освіти окремих дисциплін з переліку.

1.8. Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії мають право 
обирати вибіркові дисципліни на увесь період навчання.

1.9. Вивчення вибіркових дисциплін починається з першого курсу.

2. Порядок реалізації права вільного вибору здобувачами освіти 
вибіркових навчальних дисциплін

2.1. Право вибору надається усім здобувачам вищої освіти ступеня 
доктора філософії. Кількість вибіркових дисциплін, кількість кредитів, що 
відводиться на їх вивчення, форми контролю визначаються індивідуальним 
планом підготовки в аспірантурі.



2.2. Інформування здобувачів вищої освіти про вибіркові дисципліни та їх
зміст:

- перше інформування здобувачів вищої освіти про вибіркові дисципліни 
та їх зміст відбувається під час сповіщення абітурієнтів про зарахування їх на 
навчання до аспірантури інституту до 15 вересня поточного навчального року;

- перелік вибіркових дисциплін підготовки здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії аналізується та оновлюється шляхом перегляду та 
перезатвердження освітньо-наукової програми та навчального плану підготовки 
в аспірантурі;

- при розгляді змін до переліку вибіркових дисциплін обов’язково 
аналізується забезпечення інституту щодо можливості організації освітнього 
процесу високої якості. Основними критеріями є: кадрове забезпечення 
(науковий ступінь, вчене звання НІ 111, підвищення кваліфікації, досвід 
викладання дисципліни, особистий рейтинг); навчально-методичне та 
матеріально-технічне забезпечення;

- для забезпечення принципу конкурентності при виборі аспірантами 
вибіркових дисциплін науково-педагогічні працівники інституту готують 
інформаційні матеріали щодо цих дисциплін, що можуть бути розміщені на 
сайті інституту чи доведені кожному аспірантові особисто.

2.3. Викладання вибіркових дисциплін може здійснюватися за умови 
наявності відповідного кадрового, навчально-методичного та інформаційного 
забезпечення, що є свідченням спроможності інституту оперативно 
задовольнити потреби здобувачів вищої освіти для створення індивідуальної 
освітньої траєкторії навчання за обраними спеціальностями.

2.4. Процедура і організаційне забезпечення обрання дисциплін 
здійснюється відділом координації наукових досліджень, економіки, 
маркетингу та аспірантури:

- впродовж вересня поточного навчального року ознайомлює здобувачів 
ступеня доктора філософії з індивідуальним планом підготовки в аспірантурі, 
доводить до відома перелік обов’язкових та вибіркових дисциплін, опис 
кожної навчальної дисципліни (мету та завдання, змістовні модулі та 
найменування тем занять, тривалість кожного заняття, завдання до самостійної 
роботи, час консультацій, вимоги викладача, критерії оцінки, список 
використаної літератури), надає для заповнення аспірантам (здобувачам) 
індивідуальний план підготовки;

- здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії результати 
індивідуального вибору дисциплін фіксують шляхом подання письмової заяви, 
згідно з Додатком 1, на ім’я директора інституту та у індивідуальному плані 
підготовки в розділі «Навчальна робота» відповідного року навчання обирають 
вибіркові дисципліни на увесь період навчання. Індивідуальний план 
підписується здобувачем та науковим керівником;



- впродовж двох місяців від початку навчального року на Вченій раді 
інституту затверджуються індивідуальні плани підготовки аспірантів 
(здобувачів), що містить перелік вибіркових дисциплін.

2.5. Обрані дисципліни вносяться до робочих навчальних планів і 
визначають навчальне навантаження на навчальний рік.

3. Процедура перезарахування (визнання) кредитів ЕКТС, здобутих в 
інших закладах вищої освіти

3.1. У разі поновлення, переведення здобувача вищої освіти ступеня 
доктора філософії перезарахування вибіркових дисциплін проводиться 
заступником директора з наукової роботи на підставі академічної довідки.

3.2. Здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії можуть 
перезараховуватися кредити по вибіркових дисциплінах, що прослухані у ЗВО- 
партнерах, у рамках програм академічної мобільності.

3.3. Здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії можуть 
перезараховуватися кредити по вибіркових дисциплінах, передбачених 
освітньонауковою програмою аспірантури, як таких, що виконані у повному 
обсязі; на використання обсягу навчального навантаження, передбаченого для 
набуття мовних компетентностей, для здобуття інших компетентностей (за 
погодженням з науковим керівником) у разі отримання сертифікату тестів 
TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікату 
Cambridge English Language Assessment, на рівні С1 Загальноєвропейських 
рекомендацій з мовної освіти.

4. Прикінцеві положення

4.1. Усі зміни та доповнення до даного Положення вносяться шляхом 
відповідного рішення Вченої ради інституту.

4.2. З моменту затвердження в установленому порядку нової редакції 
Положення про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти ступеня 
доктора філософії в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН 
вибіркових дисциплін, попереднє втрачає чинність.



Додаток 1

Директору Інституту кормів та сільського 
господарства Поділля НААН 
Корнійчуку О.В.
аспіранта першого року очної форми навчання

ЗАЯВА

Прошу включити в мій індивідуальний навчальний план на 

навчальний рік такі дисципліни вільного вибору: 

дисциплін загальної підготовки 

1. __________________________________________________

2. __________________________________________________

3.  

дисциплін професійної підготовки

4.  

5.

( дата) (підпис)


