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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення Про порядок формування індивідуальних освітніх 

траєкторій здобувачами вищої освіти ступеня доктор філософії у Закладі вищої 

освіти «Подільський державний університет» (далі ‒ Положення)  розроблено 

відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 31.07.2014 p. №1556-

VІІ (пункт 15 частини першої статті 62), Статуту Закладу вищої освіти 

«Подільський державний університет», Положення про організацію освітнього 

процесу для здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії у Закладі вищої 

освіти «Подільський державний університет» (далі ‒ Університет). 

1.2.  Положення  розроблено з метою конкретизації процедури формування 

та доведення до аспірантів переліку навчальних дисциплін із переліку 

вибіркових компонентів, вибору та подальшого вивчення обраних навчальних 

дисциплін   для освітнього ступеня доктор філософії. 

1.3.  Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін в обсязі, що 

складає не менш, як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС від загального 

обсягу освітньо-наукової програми, створює умови для досягнення  ним таких 

цілей: 

- поглибити професійні знання в межах обраної освітньо-наукової 

програми та здобути додаткові спеціальні професійні компетентності; 

- досконаліше вивчити сучасний рівень наукових досліджень у даній 

галузі знань та інших галузях,  поглибити результати навчання за загальними 

компетентностями; 

- підвищити конкурентоспроможність та затребуваність на ринку 

праці, враховуючи регіональні потреби. 

1.4. Реалізація вільного вибору дисциплін передбачає індивідуальний вибір 

кожного аспіранта окремих дисциплін з переліку. 

1.5. Вивчення обраних вибіркових компонентів починається з другого року 

навчання. 

 
 

2. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ 

ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТІВ 

 

     2.1 Право вибору навчальних дисциплін надається усім здобувачам 

вищої освіти. Кількість вибіркових компонент, кількість кредитів ЄКТС, що 

відводяться на їх вивчення,  форми контролю знань визначаються навчальним 

планом підготовки в аспірантурі. 

     2.2. Інформування здобувачів вищої освіти про вибіркові компоненти та 

їх зміст відбувається шляхом створення профільного  Каталогу вибіркових 

компонентів науково-фахового спрямування здобувача вищої освіти ступеня 

доктор філософії (далі ‒ Каталог), який оприлюднюється на сайті   Університету. 

     2.2.1. Каталог містить портфоліо вибіркових компонентів освітньо-

наукової програми (Додаток 1); 

     2.2.2. Каталог вибіркових компонентів щорічно переглядається та 

оновлюється відповідно до сучасних вимог; 
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    2.2.3. Зміни щодо переліку та змісту вибіркових компонент на наступний 

навчальний рік розглядаються на засіданні робочої групи по моніторингу ОНП;  

   2.2.4. При розгляді змін до переліку вибіркових компонентів обов’язково 

аналізується забезпечення кафедри щодо можливості організації освітнього 

процесу високої якості. Основними критеріями є кадрове забезпечення  

(науковий ступінь, вчене звання науково-педагогічного працівника, досвід 

викладання навчальних дисциплін, особистий рейтинг), навчально-методичне та 

матеріально-технічне забезпечення, спроможність кафедри задовольнити 

потреби здобувачів вищої освіти для створення індивідуальної освітньої 

траєкторії навчання за обраними спеціальностями; 

  2.2.5. Перелік вибіркових компонент підготовки докторів філософії 

аналізується та оновлюється шляхом перегляду та перезатвердження освітньо-

наукових програм та навчальних планів підготовки в аспірантурі. 

2.3. Процедура і організаційне забезпечення обрання вибіркових 

компонентів. 

2.3.1. Аспірантура: 

- оприлюднює перелік вибіркових компонентів на наступний 

навчальний рік; 

- протягом перших чотирьох тижнів навчання поточного навчального 

року ознайомлює аспірантів з індивідуальним планом підготовки в аспірантурі, 

доводить до відома перелік обов’язкових та вибіркових компонентів; 

- деканати факультетів (директори навчально-наукових інститутів) 

подають до аспірантури робочі навчальні плани на навчальний рік з урахуванням 

вибраних здобувачами вищої освіти вибіркових компонентів, затверджені 

профільним проректором; 

- опрацьовування заяв здобувачів вищої освіти здійснюється 

відповідальними працівниками груп забезпечення освітнього процесу, після 

перевірки і погодження із науковими керівниками вибіркові компоненти 

вносяться до індивідуальних   планів підготовки аспіранта. Індивідуальний план 

роботи підписується аспірантом, науковим керівником, завідувачем кафедри і 

затверджується профільним проректором.  

2.3.2. Здобувач вищої освіти: 

- результати індивідуального вибору вибіркових компонентів фіксує 

шляхом подання письмової заяви (Додаток 2), на ім’я завідувача аспірантури, 

докторантури до  30 листопада   поточного навчального року. Заява зберігається 

в аспірантурі протягом усього терміну навчання аспіранта; 

- здобувач вищої освіти, який з поважної причини (хвороба, 

використання права на академічну мобільність тощо) не визначився з 

вибірковими компонентами, має право визначитися протягом першого робочого 

тижня після того, як він з’явився на навчання. 
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3. ПОРЯДОК ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ ЄКТС, ЗДОБУТИХ В 

ІНШИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

3.1. У разі поновлення, переведення здобувача вищої освіти 

перезарахування вибіркових компонент проводяться профільним проректором 

на підставі академічної довідки. 

3.2. Здобувачам вищої освіти можуть перезараховуватись кредити ЄКТС 

по вибіркових компонентах, що вивчені в інших закладах вищої освіти у рамках 

програм академічної мобільності. 

 
 

 

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Усі зміни та доповнення до даного Положення вносяться шляхом 

відповідного рішення вченої ради Університету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 
 

Проректор з навчальної, 

науково-інноваційної 

та міжнародної діяльності                                           Оксана БЯЛКОВСЬКА 

 

 

Завідувач аспірантури, 

докторантури                                                              Наталія ФЕДОРЧУК   
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Додаток 1 
 
 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ НАУКОВО-ФАХОВОГО СПРЯМУВАННЯ   

ПРОФІЛЬНОГО КАТАЛОГУ  

Освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії»  

на базі другого магістерського рівня освіти (ОКР "Спеціаліст") 

термін навчання 4 роки   

Вибіркові компоненти для вибору аспірантами другого року навчання 

(вибір здійснюється: чотири компоненти переліку) 

 

Відмітка 

про вибір 
Семестр Назва дисципліни 

Кількість 

кредитів 

Кількість аудиторних 

годин 

Опис 

дисципліни 

Лекції Лабораторні/ 

практичні 

Вибірковий компонент науково-фахового спрямування профільного каталогу 1 (ВКНФСПК 1) 

(Вибір здійснюється: один компонент з переліку) 
 3 

 
3 14 16 Анотація 

 3 
 

3 14 16 Анотація 

 3 
 

3 14 16 Анотація 

Вибірковий компонент науково-фахового спрямування профільного каталогу 2 (ВКНФСПК 2) 
(Вибір здійснюється: один компонент з переліку) 

 3 
 

3 14 16 Анотація 

 3 
 

3 14 16 Анотація 

 3 
 

3 14 16 Анотація 

Вибірковий компонент науково-фахового спрямування профільного каталогу 3 (ВКНФСПК 3) 

(Вибір здійснюється: один компонент з переліку) 

 3 
 

3 14 16 Анотація 

 3 
 

3 14 16 Анотація 

 3 
 

3 14 16 Анотація 

Вибірковий компонент науково-фахового спрямування профільного каталогу 4 (ВКНФСПК 4) 
(Вибір здійснюється: один компонент з переліку) 

 3 
 

3 14 16 Анотація 

 3 
 

3 14 16 Анотація 

 3 
 

3 14 16 Анотація 
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Додаток 2 

 

 

                                     Завідувачу 

                                                                аспірантури, докторантури 

                                                                             ___________________________  
                                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)                                                               

                                                                        аспіранта  першого року навчання 

                                                                                   ____________________ форми  
                                                                                                             (денна, вечірня) 

                                                                                                                     спеціальності ___________________ 

 
                                                                                                                     ________________________________________________ 

                                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                            

 

 
 

 

 

Заява 

  

 

 

 

     Прошу дозволити мені вивчати такі вибіркові компоненти освітньо-наукової 

програми на 20____ - 20______ навчальний рік: 

 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата                                                                                                                     Підпис 
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