1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок формування індивідуальних освітніх
траєкторій здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії Інституту
овочівництва і баштанництва НААН (далі - Положення) розроблено
відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (пункт 15 частини першої
статті 62), «Положення про організацію освітнього процесу в Інституті
овочівництва і баштанництва НААН» та визначає порядок формування
індивідуальних освітніх траєкторій здобувачами вищої освіти ступеня
доктора філософії (далі аспірант) інституту.
1.2.
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формування переліку, вибору та подальшого вивчення здобувачами вищої
освіти навчальних дисциплін із циклу вибіркових (курсів за вибором) для
освітнього ступеня «доктор філософії».
1.3. Навчальні дисципліни за вибором здобувача – це дисципліни, які
вводяться з метою задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб здобувачів,
підвищення їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці,
врахування регіональних потреб тощо.
1.4. Здобувач має право обирати дисципліни обсягом не менше 8
кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи
(ЄКТС) від загального обсягу освітньо-наукової програми.
1.5. Вибіркові дисципліни надають можливість здійснення поглибленої
підготовки за спеціальностями, що визначають характер майбутньої
діяльності, сприяють академічній мобільності аспіранта та його особистим
інтересам.
1.6. Реалізація вільного вибору дисциплін передбачає індивідуальний
вибір кожного здобувача окремих дисциплін з переліку. Вивчення
вибіркових дисциплін починається з третього року навчання.

2. Порядок реалізації права вільного вибору аспірантами вибіркових
навчальних дисциплін
2.1. Право вибору навчальних дисциплін надається усім здобувачам.
Кількість вибіркових дисциплін, кількість кредитів ЄКТС, що відводиться на
їх вивчення, форми контролю знань визначаються індивідуальним планом
підготовки в аспірантурі.
2.2. Інформування здобувачів про вибіркові дисципліни та їх зміст
відбувається шляхом оприлюднення робочих програм на сайті Інституту, а
також в усній формі у Відділі наукових кадрів, аспірантури та правового
забезпечення.
2.3. Вибіркові дисципліни щорічно переглядається та оновлюються
відповідно до сучасних вимог.
2.4. Перелік вибіркових дисциплін підготовки докторів філософії
аналізується та оновлюється шляхом перегляду та перезатвердження
освітньо-наукових програм та навчальних планів підготовки в аспірантурі.
2.5. Викладання вибіркових дисциплін здійснюють відділи Інституту за
умови наявності відповідного кадрового рівня (науковий ступінь, вчене
звання науково-педагогічного працівника, стажування, досвід викладання
дисципліни, особистий рейтинг), навчально-методичного та матеріальнотехнічного забезпечення;
2.6. Процедуру і організаційне забезпечення обрання вибіркових
дисциплін здійснює відділ аспірантури інституту.
2.6.1. Відділ наукових кадрів, аспірантури та правового забезпечення :
- оприлюднює перелік вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік;
- здійснює розрахунок навчального навантаження;
- подає на затвердження до Вченої ради Інституту робочі навчальні плани на
навчальний рік з урахуванням вибраних здобувачами дисциплін;
- складає розклад занять з урахуванням вибраних здобувачами дисциплін;
- впродовж вересня поточного навчального року надає здобувачам для

заповнення індивідуальний план підготовки, який аналізується науковим
керівником і представляється на вченій раді при атестації.
2.6.3. Здобувач вищої освіти (аспірант):
- результати індивідуального вибору дисциплін, які аспірант планує
прослухати заявляє шляхом подання письмової заяви, згідно з Додатком 1, до
01 вересня поточного навчального року. Заява зберігається в відділі наукових
кадрів, аспірантури та правового забезпечення протягом усього терміну
навчання аспіранта;
- здобувач, який з поважної причини (хвороба, використання права на
академічну мобільність тощо) не визначився з вибірковими дисциплінами,
має право визначитися впродовж першого робочого тижня після того, як він
з'явився на навчання.
2.7. Обрані дисципліни вносяться до робочих навчальних планів і
визначають навчальне навантаження на поточний навчальний рік.
2.8. Після остаточного визначення з переліком вибіркових дисциплін,
інформація про вибіркові дисципліни вноситься до індивідуального плану
здобувача.
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Індивідуальний навчальний план підписується аспірантом, науковим
керівником і завідувачем відділу.
3. Процедура перезарахування (визнання) кредитів ЄКТС, здобутих в
інших закладах вищої освіти
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вибіркових дисциплін проводиться на підставі академічної довідки.
3.2. Аспірантам можуть перезараховуватися кредити ЄКТС по
вибіркових дисциплінах, що прослухані у ЗВО-партнерах у рамках програм
академічної мобільності, що узгоджується з «Положенням про організацію
освітнього процесу в ІОБ НААН».

