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2.2. Вивчення вибіркових дисциплін здобувачами вищої освіти ступеня 

доктора філософії проводиться згідно з Положенням про підготовку здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Національній 

медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика та за затвердженим 

розкладом навчальних занять. 

2.3. 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. 

 

3. Навчально-методичне забезпечення вибіркових навчальних 

дисциплін 

3.1. Викладання навчальних 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 ступеня доктора філософії для створення індивідуальної освітньої 

траєкторії навчання за обраними спеціальностями. 

3.2. Розробка та оновлення переліку вибіркових дисциплін проводиться 

на кафедрах з наступним обговоренням навчальних планів і програм на вчених 

радах факультетів / навчально-наукових інститутів з подальшим їх 

затвердженням на вченій раді НМАПО імені П. Л. Шупика.  

При розробці нових або перегляді існуючих програм вибіркових дисциплін 

про оновленні освітньо-наукових програм враховуються потреби здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії з метою повноцінної реалізації програми 

їх підготовки, а також дійсних або потенційних роботодавців з метою набуття 

здобувачами вищої освіти необхідних для подальшої роботи компетенцій. 

3.3. Вчені ради факультетів / навчально-наукових інститутів аналізують 

забезпечення кафедр щодо можливості організації   освітнього  процесу  високої   

якості.   Основними   критеріями є: 

 кадрове забезпечення (науковий ступінь, вчене звання, підвищення 

кваліфікації, досвід викладання дисципліни,  особистий рейтинг);   

 навчально- методичне забезпечення (навчально-методичний комплекс, 

підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації);  

 матеріально-технічне забезпечення. 

 

4. Порядок формування вибіркової складової індивідуального 

навчального плану здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії 

4.1. Відділ аспірантури та клінічної ординатури 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, надає для заповнення аспірантам 

(здобувачам) індивідуальний план підготовки. 

Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії у індивідуальному плані 

підготовки в розділі «Освітня складова» відповідного року навчання обирають  



 

 


