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1. Загальнi положення

перелlку;

1.1. Положення про порядок та умови обрання вибiркових навчальних
дисциплiн в Iнстиryтi бiоорганiчноi xiMii та нафтохiмii iM. В,П. Кухаря НАН
украiни (далi - Положення) забезпечуе реалiзацiю права на вибiр навчальних
вибiркових дисцигrлiн, передбаченого Законом Украiни <Про вищу ocBiTy>, для
аспiрантiв Iнстиryту бiоорганiчноi xiMiT та нафтохiмii iM. В.П. Кухаря НАН
Украiни (лалi _ Iнститут).

1.2. Положення забезпечуе умови для визначення таких процедур:
- формування та доведення до вiдома аспiрантiв перелiку навчаJlьних

вибiркових дисциплiн вiльного вибору;
- здiйснення вибору аспiрантами навчальних дисциплiн зi сформованого

- органiзацiя подальшого вивченнrI обраних дисциплiн;
- визначення результатiв навчанIля за обраними дисциплiнами.
1.З. ПерелiК вибiрковиХ Еавч.lJIьних дисциплiн формуеться пiд час розробки

IIавчаJIьного плану на весь нормативний TepMiH навчання.
1.4. Внесення змiн до перелiку вибiркових навчаJIьних дисциплiн з

урахуванняМ пропозицiй здобувачiв вищоi освiти, гаранта ocBiTHbo-HayKoBoi
програми, ради молодих вчених i стейкхолдерiв вiдбуваеться пiд час складання
робочих навчаJIьних планiв на наступний навча_пьний piK.

1.5. Вибiр аспiрантом навч€lльних дисциплiн в обсязi, що скпада€ не менш як
250lо загальноi кiлькостi кредитiв сктс, надае TaKi можливостi:

- побудувати iндивiдуальну траекторiю навчання;
- поглибитИ професiйнi знання в межах обраноi ocBiTHbo-HayKoBoi програми

та здоб}ти додатковi спецiальнi професiйнi компетентностi;
- поглибитИ cBoi знання i здобути додатковi загальнi та загально-професiйнi

компетеЕтностi в межах спецiальностi або спорiднених спецiальностей;
- ознайомитиСЬ iз су^rасним piBHeM наукових дослiджень iнших галузей знань

та розширити або поглибити результати навчання.

2. Навчально-методичне забезпечення вибiркових навчальних диециплiн

2.1. Вiдповiдно до сформульованих у п. 1.5 можливостей, аспiрантам
пропонусться реалiзовувати свiй вибiр шляхом вибору навчаJIьних дисциплiн з
вибiркових скJIадових навчальних планiв ocвiTнbo-HayкoBoi програми
<Бiоорганiчна хiмiя; нафтохiмiя i вуглехiмiя> (спецiальнiсть < 1 02 Хiмiя>) та
ocBiTHbo-HayKoBoi програми <Бiоорганiчна хiмiя> (спецiальнiсть <091 Бiологiя>).



2.2. У виладку, коли наукова складова дисертацiйноi роботи аспiранта за

спецiальнiстю (l02 XiMio пересiкаеться з науковими дослiдженнями за

спецiальнiстю <091 Бiологiя>>, i навпаки, за зФIвою аспiранта та за згодою його

керiвника, дозволяеться вибрати одну навчаJIьну дисциплiну з обов'язкових

складових циклу професiйноi пiдготовки навчального плану iншоi ocBiTHbo-

науковоi програми та зарахувати ii як вибiркову дисциплiну.
2.3. Обранi аспiрантом навчальнi дисциплiни затверджуються керiвником

аспiранта як невiд'емна складова iндивiдуального навчzlльного плану аспiранта.

Не виконання буль якоi з позицiй iндивiдуального навчаJIьного плану е

академiчною заборгованiстю. Змiна аспiрантом свого вибору можлива лише за

дозволом керiвника аспiранта. При uьому змiна обраних навчальних дисциплiн
пlсля початку навч€lльного семестру, в якому вони викладаються, не допускаеться.

2.4. Сукупний обсяг обов'язковоi i вибiрковоi складових iндивiдуального

навчаJIьIIого плану аспiранта, незалежно вiд шляхiв реалiзацii права на вiльний

вибiр навчальних дисциплiн, повинен вiдповiдати вказаному в освiтньо-науковiй

програмi.

3.Порядок вибору аспiрантами навчальних дисциплiн

3.1 Термiни проведення процедур вибору аспiрантом навчыIьних дисциплiн
визначаються iз необхiдностi своечасного планування та органiзацii освtтнього

процесу, його методичного i кадрового забезпечення,

3.2. Процедура вибору аспiрантом навчаJIьних дисциплiн включас три етапи.

3.2.1 . Перший етап - ознайомлення acпipaнTiB iз перелiком навч€lJIьних

дисциплiн вiльного вибору, якi пропонуються за програмою. Ознайомлення
вiдбуваеться з використанням iнформацiйного пакета на сайтi Iнституту.

Ознайомлення аспiрантiв iз перелiком навчальних дисциплiн вiльного вибору

органlзовуються впродовж двох тижнlв.
3.2.2. Щругий етап - подання заяв аспiрантiв на вивчення вибiркових

навчальних дисциплiн. Тривалiсть етапу не може перевищувати два тижнi. За

результатами вивчення перелiку вибiркових навчаJIьних дисциплiн, аспiранти
подають змву на iм'я директора Iнституту про обранi ними дисциплiни.

3.2.3. Третiй етап - обранi навчальнi дисциплiни вносяться до робочого
навчzшьного планч.

3.З. Пiсля остаточного формування i погодження академiчних груп з

вивчення вибiркових навч€шьних дисциплiн, iнформацiя про них вноситься до
iндивiдуа.пьного навчЕlJIьного плану аспiранта.



4. Прикiнuевi положення

4.1. Заяви аспiрантiв щодо вiльного вибору, зберiгаються упродовж усього
TepMiHy навчання аспiранта.

4.2.Всi змiни до Положення затверджуються вченою радою Iнституту.
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