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1. Загальнi полояtення

1.1. Положення розроблено вiдповiдно до вимог Закону УкраТни <Про
вищу ocBiTy> вiд 01.07.2014 р. Nэ 1556-VII з урахуванням особливостей
европейськоi цредитно-трансферноi системи (еКТС).

|.2. ,Щодаткове (повторне) вивченнrI дисциплiни - це повторне
проходженIrя аспiрантом навчальноi дисциплiни, проходження практики,
опаIIуваннrI яких може бути перенесене на наступний навчальний перiод.

1.3. Положения регламентуе процедуру додаткового (повторного)
вивчення навчальноi дисциплiни, тобто лiквiдацii академiчноi
заборгованоСтi аспiрантами IнституТу, якi не викон€UIи iндивiдуальний
навчальний план з навч€Iльних дисциплiн загальним обсягом не бiльше l5
кредитiв еКТС i пiд час семестрового контролю отрим.lJIи оцiнку
<незадовiльНо> (за нацiоНальною шкЕlJIою) або <F> (за шкалою СКТС), або
не склали в установленi термiни дисциплiни.

2. Органiзацiя повторного вивчення дисциплiн

2.1. .ЩодаткоВе (повторне) вивчення дисциплiни планусться за рахунок
власного часу аспiранта i не фiнансуеться з бюджетних коштiв.

2.2. .Щодаткове (повторне) вивчення аспiрантом KoHKpeTHoi навчмьноi
дисциплiни, проходженшI практики дозволясться тiльки один раз. При
повторЕому вивченнi вiдповiдний навчальний компонент вноситься до
iндивiдуального Еавччlльного плану наступного навч€UIьного семестру.
,Щодаткове (повторне) вивчення за результатами навчаJIьних досягнень I
семестру здiйснюеться упродовж II семестру; за результатами II семестру -у I ceMecTpi наступноrо навч€lльногО року. В цьому випадку готусться
службове подання гаранта ocBiTHbo дiяльностi на переведення аспiранта на
наступний курс з повторним вивченням дисциплiн (.Щодаток 1).

2.3. ГраничНим TepMiHoM атестацii аспiранта з дисциплiни мае бути
останнiй день тижюI, що передуе наступнiй атестацii, TepMiH проведення якоi
встановJIюеться графiком навчальЕого процесу вiдповiдноi спецiальностi
(напряму пiдготовки).

2.4. Викладач, який вiдповiдае за дану дисциплiну дае зголу на
проведешш додаткових занять вiдповiдного курсу у попередньому ceMecTpi
(замiна викладача може мати мiсце лише за умови, якщо BiH iз певних причин
не може забезпечити додаткове (повторне) вивченЕя дисциплiни).

2.5. Викладач визначае види занять i форми контролю згiдно iз
робочою програмою навча.,,lьноi дисциплiни (практики) й складае



iндивiдуальний графiк роботи аспiранта (графiк додаткових занять). IJей
графiк може збiгатися з основним розкладом певIlих видiв занять чи
консультацiй викладача в поточному ceMecTpi.

2.6. Обсяr додаткового (повторного) вивчення дисциплiни повинен
становитИ 10-50% вiд обсяry аудиторних годин, який було вiдведено для
вивчення цiеi дисциплiни у ceMecTpi, в якому аспiрант отримав
оцiнку. Проходження практики здiйснюеться в повному обсязi.

2.7, Iндпвiдуальний графiк роботи аспiранта пiдписують науковий
керiвIrик аспiранта, викладач, аспiрант i затверджуе директор Iнституту.

2.8. Пiсля виконання запланованих у графiку Bcix видiв навчiulьного
наваЕтаженНя, аспlранту виставляють пiдсумкову оцiнку з дисциплiни за
чиItною системою оцrцювання.

2.9. У разi, якщо аспiрант пiоля додаткового (повторного) вивчення
дисциплiни отримав оцiнку <<незадовiльно> (<незараховано>), BiH мае право
продовжити лiквiдацiю академiчнот заборгованостi згiдно з чинним
порядком, але не пiзнiше кiнця поточного семестру. Якщо до його закiнчення
аспiрант не лiквiдуе академiчну заборгованiсть, BiH пiдлягае вiдрахуванню з
аспlрантури за невиконаЕня навчаJIьного плаЕу.

2.10. Аспiрант, який протягом першого тижнrI нового семестру не подав
заяву прО проведення з Еим додаткових занять, вважаеться таким, що
вiдмовляеться вiд додаткового (повторного) вивчення навчальноi дисциплiни
i пiдлягае вiдрахуванню з аспiрантури за невиконання навчаJIьного плану.
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