І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення забезпечує реалізацію здобувачами вищої освіти права
на вільний вибір навчальних дисциплін відповідно до ст. 62 (п.15) Закону
України «Про вищу освіту» та визначає процедуру формування переліку
навчальних дисциплін, організацію та оформлення запису здобувачів вищої
освіти на вивчення вибіркових навчальних дисциплін, передбачених
відповідною освітньою програмою та навчальним планом підготовки здобувачів
вищої освіти, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості
кредитів ЄКТС, передбачених для здобуття відповідного ступеня вищої освіти.
1.2. Положення ґрунтується на засадах студентоцентрованого підходу,
що гарантує майбутнім докторам філософії побудову індивідуальної траєкторії
навчання з урахуванням особистісного потенціалу.
ІІ. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ВИБІРКОВИХ
НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
2.1. Перелік вибіркових дисциплін, передбачений освітньою програмою
укладається проєктною групою освітньої програми та складається з дисциплін,
що формують загальні і фахові компетентності, предметні результати
відповідно до освітньої програми.
2.2. При формуванні переліку вибіркових дисциплін вибір має
становити 12 кредитів, що становить 4 дисципліни (по 3 кредити кожна).
2.3. До переліку вибіркових навчальних дисциплін освітньої програми не
можуть пропонуватись дисципліни з однаковою назвою та змістом.
2.4. Проєктна група освітньої програми щороку (у травні) переглядає
перелік вибіркових дисциплін та ініціює їх затвердження на засіданні
випускового відділу на початку нового навчального року (наприкінці серпня).
2.5. Пропозиції щодо зміни переліку вибіркових дисциплін можуть
вносити усі стейкхолдери – роботодавці, викладачі, здобувачі освіти,
представники академічної спільноти та ін.
2.6. Науково-педагогічні співробітники, які надають пропозиції
вибіркових дисциплін для формування загальних та фахових компетентностей
до 01 вересня кожного навчального року, оприлюднюють анотації навчальних
дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти на сайті Інституту у профілі
освітньої програми.
ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗАПИСУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
3.1. Вивчення вибіркових дисциплін починається не раніше другого
навчального семестру. Запис на вибіркові дисципліни проводять за вибором
здобувачів вищої освіти на добровільній основі в межах освітньої програми з
урахуванням дослідницьких запитів.
3.2. Гаранти освітніх програм, завідувачі випускових відділів до 1 квітня
/ 1 жовтня ознайомлюють здобувачів вищої освіти з переліком вибіркових
дисциплін та порядком, термінами, особливостями запису на вивчення
вибіркових дисциплін.
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3.3. Здобувачі вищої освіти здійснюють вибір з запропонованого
переліку дисциплін вільного вибору.
3.4. Відповідно до проведеної процедури вибору формуються навчальні
групи.
3.5. Процедури обрання вибіркових дисциплін здійснює гарант освітньої
програми з урахуванням дослідницьких запитів аспірантів, які навчаються на
освітній програмі.
3.6. Оформлення остаточного вибору дисциплін відбувається шляхом
формування списків навчальних груп для вивчення вибіркових дисциплін за
результатами процедури вибору.
3.7. Відділ аспірантури і докторантури за сформованими списками
навчальних груп для вивчення вибіркових дисциплін готує проєкт наказу, який
після підписання директором доносить до відома здобувачів освіти, а також
складає робочі навчальні плани з урахуванням специфіки сформованості груп.
3.8. У випадку, якщо здобувач без поважних причин не визначився з
переліком вибіркових дисциплін та не взяв участь у процедурі вибору у
визначені терміни, гарант освітньої програми здійснює запис такого здобувача
вищої освіти до певної академічної групи самостійно з повідомленням на
корпоративну електронну адресу здобувача вищої освіти. Здобувач вищої
освіти, який з поважної причини (хвороба, академічна мобільність тощо), не
записався на вибіркові дисципліни, має право зробити такий запис протягом
першого робочого тижня після того, як він з'явився на навчання.
3.9. У випадку поновлення, переведення здобувача вищої освіти,
допуску до занять після завершення академічної відпустки або зарахування
перезарахування вибіркових дисциплін за рахунок фактично вивчених
дисциплін із циклу вільного вибору. У разі неможливості перезарахування
вибіркових дисциплін здобувачі долучаються до сформованих навчальних груп
за власним вибором.
3.10. Інформацію про кількість груп та чисельність здобувачів, які
записалися на певні вибіркові дисципліни, відділ аспірантури і докторантури
використовує для формування робочих навчальних планів, заявок для
розрахунку педагогічного навантаження.
3.11. Після остаточного формування і погодження навчальних груп з
вивчення вибіркових дисциплін інформація про вибіркові дисципліни
заноситься до індивідуального навчального плану здобувача.
3.12. Здобувач вищої освіти в односторонньому порядку не може
відмовитись від вивчення дисципліни, вибраної ним і внесеної до
індивідуального навчального плану. Самочинна відмова від вивчення курсу
спричиняє за собою академічну заборгованість.
ІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1. Всі зміні та доповнення або нова редакція Положення розглядаються
та приймаються на засіданні Вченої ради та затверджуються наказом директора
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.
4.2. По затвердженні нової редакції Положення попереднє втрачає
чинність.
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