ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ
ІМ. АКАД. О.М. Л УК ’ЯНОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ»

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Вченою радою Інституту

про формування індивідуальної освітньої траєкторії у ДУ «Інс
акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Л ук’янової НАМН України»
І. Загальні положення
1.1. Положення про порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій
здобувачами вищ ої освіти ступеня доктора філософії ДУ «Інститут педіатрії, акуш ерства і
гінекології ім. акад. О.М. Л ук’янової НАМН України» (далі - Ш АГ ім. акад. О.М. Л ук’янової
НАМ НУ ), (далі - Полож ення) розроблено відповідно до пункту 15 частини першої статті 62
Закону України «Про вищу освіту», Статуту Ш А Г ім. акад. О.М. Л ук’янової НАМ НУ,
Положення про організацію освітнього процесу в ІПАГ ім. акад. О.М. Л ук’янової, Положення
про підготовку здобувачів вищ ої освіти ступеня доктора ф ілософії та доктора наук у ІПАГ ім.
акад. О.М. Л ук’янової НАМ НУ та визначає порядок формування індивідуальних освітніх
траєкторій здобувачами вищ ої освіти ступеня доктора ф ілософії у ІПАГ ім. акад. О.М.
Л ук’янової НАМ НУ .
v
1.2. Дане П олож ення розроблено з метою конкретизації процедури формування
переліку, вибору та подальш ого вивчення здобувачами вищ ої освіти навчальних дисциплін із
циклу вибіркових (курсів за вибором, компенсаційних курсів, факультативів тощо) для
освітньо-наукового ступеня «доктор філософії».
1.3 Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищ ої освіти - це дисципліни, які
вводяться для ефективного використання можливостей Ш АГ ім. акад. О.М. Л ук’янової
НАМ НУ з метою задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб здобувачів вищої освіти,
підвищення їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці, врахування
регіональних потреб тощо.
1.4 Здобувач вищ ої освіти ступеня доктора філософії мас право обирати дисципліни
обсягом не менше 25% кредитів ЄКТС від загального обсягу освітньої програми.
1.5 Здобувач вищ ої освіти може обирати навчальні дисципліни, які пропонуються для
інших рівнів вищ ої освіти, інших о св ітн іх програм .
1.6, До числа вибіркових освітніх компонентів можуть включатися практики.
1.7. Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки надають можливість
здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями, що визначають характер майбутньої
діяльності, сприяють академічній мобільності здобувача вищ ої освіти та його особистим

інтересам.
1.8. Реалізація вільного вибору дисциплін передбачає індивідуальний вибір кожного
здобувана вищ ої освіти окремих дисциплін з переліку.
1.9. Здобувані вищ ої освіти ступеня доктора філософії мають право обирати вибіркові
дисципліни на увесь період навчання.
1 .1 0 . 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 вищ ої 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 вищ ої освіти.
2.2. Право вибору надається усім здобувачам вищ ої освіти ступеня доктора філософії.
Кількість вибіркових дисциплін, кількість кредитів, що відводиться на їх вивчення, форми
контролю визначаю ться індивідуальним планом підготовки в аспірантурі.
2.3.

Інформування здобувачів вищої освіти про вибіркові дисципліни та їх зміст

2 .3 .1 . Інформування здобувачів вищ ої 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.
2 .3 .2 . К аталог містить портфоліо вибіркових дисциплін всіх освітніх програм.
2 .3 .3 . Каталог
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відповідно до сучасних вимог.
2 .3 .4 . Зміни щодо переліку та змісту вибіркових дисциплін на наступний навчальний
рік розглядаються на засіданні вченої ради Ш АГ ім. акад. О.М. Л ук’янової НАМ НУ, після чого
формується Каталог і оприлюдню ється на офіційному сайті 1ПАГ ім. акад. О.М. Л ук’янової
НАМНУ.
2 .3 .5 . П ропозиції щодо внесення змін до Каталогу та переліку вибіркових дисциплін
на наступний навчальний рік'ф орм ую ться відповідальним за аспірантуру у поданні на ім ’я
директора ІПАГ ім. акад. О.М. Л у к’янової НАМ НУ до 01 жовтня поточного навчального року.
2 .3 .6 . При розгляді змін до переліку вибіркових дисциплін обов’язково аналізується
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Основними

критеріями є: кадрове забезпечення (науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації,
досвід
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навчально-методичне

та

матеріально-технічне забезпечення.
2 .3 .7 . Перелік вибіркових дисциплін підготовки здобувачів вищ ої освіти аналізується
та оновлюється шляхом перегляду та перезатвердження освітньо-наукових програм та
навчальних планів підготовки в аспірантурі.

2.4. Для забезпечення принципу конкурентності при виборі здобувачами вищ ої
освіти вибіркових дисциплін, науково-педагогічні працівники Інституту у вільний від
аудиторних занять час проводять відповідні презентаційні заходи (читають оглядові лекції,
готують інформаційні матеріали).
2.5.
Викладання вибіркових дисциплін здійсню ється за умови наявності
відповідного кадрового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення, що є

свідченням спроможності ІПАГ ім. акад. О.М. Л ук’янової НАМ НУ задовольнити потреби
здобувачів вищ ої освіти для створення індивідуальної освітньої траєкторії навчання за
обраними спеціальностями.

2.6. Процедура і організаційне забезпечення обрання дисциплін:
2 .6 .1 . Відповідальний за аспірантуру:
оприлю дню є перелік вибіркових дисциплін на наступний навчальний
рік;
здійсню є розрахунок навчального навантаження;
подає на затвердження до вченої ради Ш АГ ім. акад. О.М. Л у к’янової НАМ НУ
робочі навчальні плани на навчальний рік з урахуванням вибраних здобувачами вищої освіти
дисциплін;
впродовж вересня поточного навчального року ознайомлює здобувачів вищ ої
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;
здобувані вищ ої освіти у індивідуальному плані підготовки в розділі «Освітня
складова» відповідного року навчання обирають вибіркові дисципліни на увесь період
навчання.

Індивідуальний

план

підписується

здобувачем

вищ ої

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 ІПАГ ім. акад. О.М. Л у к’янової НАМ НУ;
складає розклад занять з урахуванням вибраних здобувачами вищої освіти
дисциплін.
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Каталогом/переліком вибіркових дисциплін та процедурою реєстрації на вивчення вибіркових
дисциплін;

4
на підставі поданих заяв складають списки здобувачів вищ ої 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 вищ ої
освіти, доводять 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 вищ ої освіти;

2 .6 .2 . Здобувач вищої освіти:
результати індивідуального вибору дисциплін фіксує шляхом подання письмової
заяви, згідно з Додатком, на ім ’я Директора Ш АГ ім. акад. О.М. Л ук’янової НАМ НУ до 5
лютого поточного навчального року. Заява зберігається дирекції протягом усього терміну
навчання здобувача вищ ої освіти;
для здобувачів вищ ої освіти першого року навчання, у яких вивчення вибіркових
дисциплін розпочинається в другому семестрі, процедура проведення запису здійснюється до
01 листопада поточного навчального року.
здобувач вищ ої освіти, який з поважної причини (хвороба, використання права на
академічну мобільність тощо), не визначився з вибірковими дисциплінами, має право

З

визначитися протягом першого робочого тижня після того, як він з'явився на навчання.
2.7. Обрані дисципліни вносяться до робочих навчальних планів і визначають
навчальне навантаження кафедр на навчальний рік.
2.8. Після остаточного формування і погодження академічних груп з вивчення
вибіркових дисциплін, інформація про вибіркові дисципліни вноситься до індивідуального
плану здобувача вищ ої освіти. З цього моменту вибіркова дисципліна стає для здобувана вищ ої
освіти обов’язковою.
3.

Процедура перезарахування (визнання) кредитів ЕКТС, здобутих в інших

закладах вищ ої та післядиплом ної освіти
3.1.

У разі поновлення, переведення здобувача вищ ої освіти ступеня доктора

філософії перезарахування вибіркових дисциплін проводиться вченою радою ІГТАГ ім. акад.
О.М. Л ук’янової НАМ НУ на підставі академічної довідки, наданої здобувачем вищої освіти в
установленому порядку, що узгоджено із Положенням про порядок видачі академічних
довідок здобувачам вищ ої освіти в Ш АГ ім. акад. О.М. Л ук’янової НАМНУ.
3.2.
П ерезарахування кредитів вибіркових дисциплін проводиться за рахунок
фактично вивчених дисциплін певного циклу за умови однакової (або більшої) кількості
кредитів.
3.3.
Вчена рада ІПАГ ім. акад. О.М. Л у к’янової НАМ НУ може дозволити
здобувачам вищ ої освіти - учасникам програм академічної мобільності зараховувати вибіркові
дисципліни, які прослухані в іншому закладі вищ ої/післядипломної освіти-партнері (далі ЗВО-партнер), але не передбачені навчальним планом відповідної спеціальності в ЗВО, що
узгоджено із Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність у ІПАГ ім.
акад. О.М. Л у к’янової НАМ НУ.
4. Прикінцеві положення
4.1. Це П оложення затверджується вченою радою ІПАГ ім. акад. О.М. Л ук’янової
НАМ НУ і вводиться в дію наказом директора Ш АГ ім. акад. О.М. Л ук'янової НАМНУ.
4.2. Зміни та доповнення до цього П оложення вносяться шляхом затвердження
Положення в новій редакції.
4.3. Після затвердження Положення в новій редакції попереднє Положення втрачає
юридичну силу.

%

5

Додаток
до П оложення про порядок
формування індивідуальних
освітніх траєкторій здобувачами
вищ ої освіти ступеня доктора
філософії Ш АГ ім. акад. О.М.
Л ук'янової НАМ НУ
Директору Ш АГ ім. акад. О.М.
Л у к’янової НАМ НУ
ПІБ, аспіранта (здобувана)

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)
(підпис)
20 _

р.
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