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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про порядок обрання дисциплін за вибором здобувачів вищої
освіти у Інституті молекулярної біології і генетики НАН України (далі –
Положення) розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту” від
01.07.2014 р. № 1556-VII, Положення про організацію освітнього процесу в
Інституті молекулярної біології і генетики НАН України (далі – ІМБГ НАН
України).
1.2. Положення визначає процедуру обрання здобувачами вищої освіти ступеня
доктора

філософії

вибіркових

навчальних

дисциплін

та

формування

індивідуальної освітньої траєкторії.
1.3. Освітня програма та навчальний план складаються з обов’язкової та
вибіркової частин, в яких наведено перелік всіх навчальних дисциплін.
Вибіркові навчальні дисципліни в ІМБГ НАН України розроблено відповідно до
напрямків роботи наукових підрозділів та враховують професійні інтереси
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (далі – здобувачі).
1.4. Вибір навчальних дисциплін забезпечує формування індивідуальної
осваітньо-наукової

траєкторії,

яка

відображається

у

індивідуальному

навчальному плані. Здобувачі мають право здійснювати вибір навчальних
дисциплін у межах, передбачених освітньо-науковою програмою підготовки
докторів філософії у галузі 091 – біологія (далі ОНП) та робочим навчальним
планом, в обсязі не меншому ніж 25% від загального обсягу кредитів ЄКТС,
передбаченого ОНП.
1.5. Індивідуальний навчальний план аспіранта - це нормативний документ
ІМБГ НАНУ, за яким особа навчається в аспірантурі ІМБГ НАНУ.
Індивідуальний навчальний план містить перелік нормативних та вибіркових
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дисциплін відповідно до робочого навчального плану, а також основні завдання
наукової частини освітньо-наукової програми.
1.6. Вибіркові навчальні дисципліни в ІМБГ НАН України направлені на
розвиток загальних та фахових компетентностей у галузі 091 – біологія.
1.7. Всі дисципліни, обрані здобувачем, є обов’язковими для вивчення.
Здобувач не може відмовитись від вивчення дисципліни, яку він обрав.
Відповідно до «Положення про порядок визнання результатів навчання
здобувачів вищої освіти ІМБГ НАН України, отриманих у неформальній освіті»
дозволяється

зараховувати

здобувачам

навчальні

дисципліни

через

проходження курсів в інших вітчизняних чи закордонних закладах вищої
освіти/наукових
рекомендується

установах.
за

умови

При
коли

цьому,
зміст

повне

вивченої

визнання

результатів

дисципліни

збігається

(відмінності за обсягом не перевищують 25% змісту) зі змістом дисципліни,
запланованої навчальною програмою ІМБГ НАН України та програмними
результатами навчання/компетентностями. Часткове визнання результатів
рекомендується за умови коли деякі теми, пройдені в закладі неформальної
освіти, не відповідають змісту дисциплін, що входять до освітньо-наукової
програми ІМБГ НАН України.
1.8. Зарахування здобувачів на вивчення вибіркових дисциплін здійснюється за
результатами опитування здобувачів кафедрою біології ІМБГ НАН України.
2. ПРОЦЕДУРА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
2.1.

Терміни

обрання

вибіркових

навчальних

дисциплін

визначаються

необхідністю своєчасного формування контингенту здобувачів вищої освіти у
групи, а також якісного планування і організації освітнього процесу, а саме його
матеріального та кадрового забезпечення.
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2.2. Вивчення вибіркових навчальних дисциплін здобувачами наукового
ступеня доктора філософії триває, як правило, протягом двох семестрів, а їх
вибір здійснюється на весь термін навчання протягом 7 днів з дня зарахування
до аспірантури ІМБГ НАН України.
2.3. Здобувачі обирають вибіркові дисципліни з каталогу, розміщеного для
ознайомлення на сайті ІМБГ НАН України, надавши вченому секретареві ІМБГ
НАН України заяву згідно Додатку 1.
2.4. Кількість вибіркових дисциплін, які обирають здобувачі ступеня доктора
філософії та їх обсяги визначаються специфікою ОНП підготовки здобувачів
ступеня доктора філософії в ІМБГ НАН України.

2.5. Силабуси вибіркових дисциплін розміщуються на офіційному сайті ІМБГ
НАН України у розділі «Освітня діяльність».
2.6. Процес обрання вибіркових дисциплін:

- кафедра біології ІМБГ НАН України інформує здобувачів про порядок
реалізації їх права на вільний вибір освітніх компонент одразу після

проходження конкурсного відбору та зарахування здобувачів до аспірантури
ІМБГ НАН України;
2.7. За вчасний вибір вибіркових дисциплін відповідальність несе здобувач.
2.8. Вибіркова навчальна дисципліна може бути включена до робочого
навчального плану поточного навчального року за умови її обрання більшістю
голосів аспірантів.
2.9. Процедура вибору дисциплін відбувається наступним чином:
1) ОНП містить ряд дисциплін вільного вибору аспіранта, чотири з яких
здобувач разом з науковим керівником обирає з урахуванням тематики та
специфіки майбутньої дисертаційної роботи.
2) Перелік вибіркових дисциплін для кожного аспіранта затверджується з
урахуванням того, щоби одна-дві (з чотирьох можливих) відповідали напрямку
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та тематиці дисертаційного дослідження аспіранта, а інші були дотичними до
неї та сприятимуть формуванню та розвитку у здобувачів загальних та фахових
компетентностей у галузі 091 – біологія.
3) Аспіранти протягом 7 днів з дня зарахування подають інформацію
щодо вибору дисциплін в службу вченого секретаря ІМБГ НАН України.
4) Кафедра біології ІМБГ НАН України формує розклад занять аспірантів
та здобувачів з урахуванням обраних дисциплін до 16 листопада кожного року.
2.10. За результатами запису на вибіркові дисципліни кафедра біології ІМБГ
НАН України готує робочий навчальний план для затвердження директором
ІМБГ НАН України.
2.11. За організацію запису на вибіркові навчальні дисципліни, повне, своєчасне
і якісне виконання робочих навчальних планів, відповідність рівня підготовки
до вимог стандартів вищої освіти та ІМБГ НАН України відповідають завідувач
кафедри біології ІМБГ НАН України, вчений секретар ІМБГ НАН України,
гарант освітньо-наукової програми, Вчена рада ІМБГ НАН України, за
підготовку та виконання навчально-методичних комплексів дисциплін –
викладачі; за виконання індивідуальних навчальних планів – здобувачі вищої
освіти та їхні наукові керівники.
3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
3.1. У випадку поновлення, переведення здобувача, допуску до занять після
завершення академічної відпустки, за письмовою заявою здобувача та рішенням
комісі, сформованої відповідно до наказу директора ІМБГ НАН України,
здобувачеві може бути дозволено перезарахування вибіркових дисциплін за
рахунок фактично вивчених дисциплін відповідно до «Положення про порядок
визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти ІМБГ НАН України,
отриманих у неформальній освіті».
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3.2. Здобувач в односторонньому порядку не може відмовитись від вивчення
вибраної ним вибіркової дисципліни. Відмова від вивчення обраної
навчальної
здобувач

дисципліни

вважається

ліквідовує

у

академічною

заборгованістю,

відповідному

яку

порядку.
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Додаток 1
ЗРАЗОК заяви здобувача вищої освіти
ступеня доктора філософії
на включення до індивідуального плану
дисциплін вільного вибору аспіранта

Директору Інституту молекулярної
біології і генетики НАН України
академіку НАН України
М.А.Тукалу
Здобувача вищої освіти ступеня
доктора філософії
ОНП 091 «Біологія»
ПІБ
Номер моб. телефону

ЗАЯВА
Прошу включити в мій індивідуальний навчальний план на 20** /20**
навчальний рік наступні навчальні дисципліни вільного вибору аспіранта:
1.
2.
3.
4.
(дата )

(підпис)

