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1.7. Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки надають 

можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями, що 

визначають характер майбутньої діяльності, сприяють академічній мобільності 

здобувача вищої освіти та його особистим інтересам. 

1.8. Реалізація вільного вибору дисциплін передбачає індивідуальний 

вибір кожного здобувача вищої освіти окремих дисциплін з переліку. 

1.9. Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії мають право 

обирати вибіркові дисципліни на увесь період навчання. 

1.10. Вивчення вибіркових дисциплін починається з першого року 

навчання. 

 

2. Порядок реалізації права вільного вибору здобувачами освіти 

вибіркових навчальних дисциплін 

2.1. Право вибору надається усім здобувачам вищої освіти. Кількість 

вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік, кількість кредитів 

на їх вивчення, форми контролю визначаються робочим навчальним планом 

напряму підготовки/спеціальності, за яким навчається здобувач вищої освіти. 

2.2. 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. 

2.3. Інформування здобувачів вищої освіти про вибіркові дисципліни та 

їх зміст 

2.3.1. Інформування здобувачів вищої освіти про вибіркові дисципліни 

та їх зміст відбувається шляхом створення Каталогу вибіркових дисциплін  

(далі - Каталог), який оприлюднюється відділом аспірантури та клінічної 

ординатури до 10 вересня поточного навчального року на офіційному сайті 

НМАПО імені П. Л. Шупика. 

2.3.2. Каталог містить портфоліо вибіркових дисциплін всіх освітніх 

програм. 

2.3.3. Каталог вибіркових дисциплін щорічно переглядається 

та оновлюється відповідно до сучасних вимог. 

2.3.4. Зміни щодо переліку та змісту вибіркових дисциплін на наступний 

навчальний рік розглядаються на засіданні відповідної навчально-методичної 

комісії кафедри, факультету / навчально-наукового інституту НМАПО імені 

П. Л. Шупика. Після схвалення навчально-методичною комісією факультету / 

навчально-наукового інституту, розгляду комісією вченої ради з навчально-

методичної роботи, перелік вибіркових дисциплін подається на затвердження 

до вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика, після чого формується Каталог і 

оприлюднюється на офіційному сайті НМАПО імені П. Л. Шупика. 

2.3.5. Пропозиції щодо внесення змін до Каталогу та переліку вибіркових 

дисциплін на наступний навчальний рік формуються завідувачем кафедри 

у поданні на ім’я ректора НМАПО імені П. Л. Шупика до 01 жовтня поточного 

навчального року. 
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2.3.6. При розгляді змін до переліку вибіркових дисциплін обов’язково 

аналізується забезпечення кафедри щодо можливості організації освітнього 

процесу високої якості. Основними критеріями є: кадрове забезпечення  

(науковий ступінь, вчене звання НПП, підвищення кваліфікації, досвід 

викладання дисципліни, особистий рейтинг); навчально-методичне та 

матеріально-технічне забезпечення. 

2.3.7. Перелік вибіркових дисциплін підготовки здобувачів вищої освіти 

аналізується та оновлюється шляхом перегляду та перезатвердження освітньо-

наукових програм та навчальних планів підготовки в аспірантурі. 

2.3.8. Для забезпечення принципу конкурентності при виборі 

здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін науково-педагогічні 

працівники кафедри у вільний від аудиторних занять час проводять відповідні 

презентаційні заходи (читають оглядові лекції, готують інформаційні 

матеріали, що можуть бути розміщені на сайті НМАПО імені П. Л. Шупика 

(сторінці факультету/ навчально-наукового інституту, кафедри, тощо). 

2.4. Викладання вибіркових дисциплін можуть здійснювати всі кафедри 

НМАПО імені П. Л. Шупика за умови наявності відповідного кадрового, 

навчально-методичного та інформаційного забезпечення, що є свідченням 

спроможності кафедри оперативно задовольнити потреби здобувачів вищої 

освіти для створення індивідуальної освітньої траєкторії навчання за обраними 

спеціальностями. 

2.5. Процедура і організаційне забезпечення обрання дисциплін: 

2.5.1. Відділ аспірантури та клінічної ординатури: 

 оприлюднює перелік вибіркових дисциплін на наступний навчальний 

рік; 

 здійснює розрахунок навчального навантаження відповідних кафедр; 

 подає на затвердження до вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика 

робочі навчальні плани на навчальний рік з урахуванням вибраних 

здобувачами вищої освіти дисциплін; 

 впродовж вересня поточного навчального року ознайомлює 

здобувачів вищої освіти з індивідуальним планом підготовки в аспірантурі, 

доводить до відома перелік обов’язкових та вибіркових дисциплін, надає для 

заповнення здобувачам вищої освіти індивідуальний план підготовки; 

 здобувачі вищої освіти у індивідуальному плані підготовки в розділі 

«Освітня складова» відповідного року навчання обирають вибіркові 

дисципліни на увесь період навчання. Індивідуальний план підписується 

здобувачем вищої освіти та науковим керівником; 

 впродовж двох місяців від початку навчального року затверджує 

індивідуальні плани підготовки здобувачів вищої освіти, що містить перелік 

вибіркових дисциплін, на вчених радах НМАПО імені П. Л. Шупика; 

 складає розклад занять з урахуванням вибраних здобувачами вищої 

освіти дисциплін. 

2.5.2. Декани факультетів та директори навчально-наукових 

інститутів НМАПО імені П. Л. Шупика: 
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 проводять впродовж вересня поточного навчального року виробничі 

збори здобувачів вищої освіти кожного року навчання, на яких ознайомлюють 

їх з Каталогом/переліком вибіркових дисциплін та процедурою реєстрації 

на вивчення вибіркових дисциплін; 

 на підставі поданих заяв складають списки здобувачів вищої освіти 

та формують їх у групи для вивчення відповідної вибіркової дисципліни. У 

разі, якщо для вивчення окремої вибіркової дисципліни не сформувалась група 

з мінімальною кількістю здобувачів вищої освіти, то декан 

факультету/директор навчально-наукового інституту доводить до відома 

здобувачів вищої освіти про перелік вибіркових дисциплін, що не будуть 

вивчатись. Після цього здобувач вищої освіти протягом тижня повинен обрати 

іншу дисципліну, для вивчення якої сформувалась (чи формується) кількісно 

достатня група здобувачів вищої освіти; 

 надають до відділу аспірантури та клінічної ординатури у строк до 01 
березня поточного навчального року перелік обраних здобувачами вищої 
освіти вибіркових дисциплін, які будуть вивчатися у наступному навчальному 
році, кількість сформованих академічних груп на вивчення дисципліни. 

2.5.3. Здобувач вищої освіти: 

 результати індивідуального вибору дисциплін фіксує шляхом подання 
письмової заяви, згідно з Додатком, на ім’я декана факультету / директора 
навчально-наукового інституту до 5 лютого поточного навчального року. Заява 
зберігається в деканаті факультету / дирекції навчально-науковому інституті 
протягом усього терміну навчання здобувача вищої освіти; 

 для здобувачів вищої освіти першого року навчання, у яких вивчення 
вибіркових дисциплін розпочинається в другому семестрі, процедура 
проведення запису здійснюється до 01 листопада поточного навчального року. 

 здобувач вищої освіти, який з поважної причини (хвороба, 
використання права на академічну мобільність тощо), не визначився з 
вибірковими дисциплінами, має право визначитися протягом першого робочого 
тижня після того, як він з'явився на навчання. 

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

2.7.  Після остаточного формування і погодження академічних груп 
з вивчення вибіркових дисциплін, інформація про вибіркові дисципліни 
вноситься до індивідуального плану здобувача вищої освіти. З цього моменту 
вибіркова дисципліна стає для здобувача вищої освіти обов’язковою. 
 

3. Процедура перезарахування (визнання) кредитів ЕКТС, 

здобутих в інших закладах вищої та післядипломної освіти 
3.1. У разі поновлення, переведення здобувача вищої освіти ступеня 

доктора філософії перезарахування вибіркових дисциплін проводиться вченою 
радою НМАПО імені П. Л. Шупика на підставі академічної довідки, наданої 
здобувачем вищої освіти в установленому порядку, що узгоджено із 
Положенням про порядок видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти 
в НМАПО імені П. Л. Шупика. 
 





 

 

 

Додаток 

до Положення про порядок 

формування індивідуальних 

освітніх траєкторій 

здобувачами вищої освіти 

ступеня доктора філософії 

НМАПО імені П. Л. Шупика 

 

Декану факультету / 

Директору навчально-наукового 

інституту 

ПІБ, аспіранта (здобувача), року 

та форми навчання 

кафедри (назва кафедри)  
 

 

 

ЗАЯВА 

 
Прошу зарахувати мене в групу для вивчення наступних вибіркових 

навчальних дисциплін на 20___ - 20___ навчальний рік: 

1.   
(назва дисципліни та семестр вивчення) 

2.   
(назва дисципліни та семестр вивчення) 

3.   
(назва дисципліни та семестр вивчення) 

   … 

 

«  »  20  р.                                  

       (підпис) 
 


