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1. Загальнi полоrrtення

1.1. Положення про порядок оцiнювання результатiв навчальноi дiяльностi (далi -
Положення) в lнститутi бiоорганi.тноi xiMii та нафтохiмii F[ацiональноi акадеtлii нlук
УкраiЪи (далi , Iнститут) розроблено вiдповiдно до вимог Закону Украiни кПро вищу
ocBiTy> вiд 01.07.2014 р. JФ 1556-VII, Закону Украiни кПро ocBiTy> вiд 05.09.2017 р.
}! 2145-VIII, Закону Украiни <Про вищу ocBiTy> вiд 01.07.2014 р. М 1556-VII, Закону
Украiни <Про наукову i наlково-технiчну дiяльнiсть> вiд 26.11.2015 р. Nч 848-VIII,
Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд З0.12.2015 р. Nч 1187 <Про затвердження
Лiцензiйнrх умов провадження ocBiTнboi дiяльностi закладiв освiти>.

1.2. Положення мас на MeTi удосконалення системи контролю якостi знань
здобувачiв наукового ступеня доктор фiлософii, сприяння формуванню системних i
систематичних знань та ефективнiй самостiйнiй роботi здобувачiв третього ocBiTHbo-
паукового рiвня упродовж семестру та усього перiоду навчання, пiдвищення
об'ективностi оцiнювалнЯ знань та адаптацiЮ до вимог. визначених Свропейською
кредитною трансферно-накопичувальною системою залiкових СКТС-кредитiв.

1.3. Положення реглаNlентус органiзацiю поточного. пiдсумкового та
екзаменацiйноГо контролЮ знанЬ здобрачiВ третьогО ос вiтньо-наукового рiвня-
проведення праюик.

1,4.оцiнювання знань аспiраптiв за кредитною трансферно-накопичувальною
системою сприяе:

- пiдвищеннЮ мотивацii здобувачiВ до систематичноi активноi роботи впродовяt
усього перiодУ навчitннЯ за вiдповiдниМ освiтньо-квалiфiкацiйниМ piBHeM, переорiентацii
ixHix цiлей лише з отримання позитивноi оцiнки на формування системних, стiйких знань,
1trлiHb, навичок i компетентностей;

- вiдкритостi контролю, який базуеться на ознайомленнi здобувачiв Еа початку
вивчення дисциплiни з ii змiстом, формами, виДаI\4и контрольних завдань, критерiями та
порядкоМ ix оцiнювання (навчальна програма та робоча Еавча!,Iьна програма вiдповiдноi
дисциплiни);

- подоланнЮ елементiВ суб'ективiзмУ при оцiнюваннi знань, що забезпечусться
впроваджеЕням, KpiM традичiйного опитування, iнших рiзноманiтних форм контролю,
оцiнюванням ycix видiВ навчальноi роботи здобувача - самостiйноi роботи, виступiв на
заЕяттях з доповiдями, презентацiями тощо, якi визначаються робочою навчальною
прогрilNIою дисциплiни;

- забезпеченню наJIежних yl\{oB ДЛя вивчення
навчальних дисциплiн i пiдготовки до контрольних заходiв;

програмного MaTepia,Ty ycix

- розширеннЮ можливостей для всебiчного розкриття здiбностей здобувачiв,
розвитку ix творчого мислення та пiдвищення ефективностi освiтнього процесу.

1.5. Положення стосу€ться ycix злобувачiв вищоi освiти третього ocBiTHbo-
наукового рiвня, якi нttвчilються за вiдповiдними освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями ycix
спецiальностей (освiтньо-наукОвих програМ (онп), що лiцензованi та акредитованi в
Iнститlтi.

2. OcHoBHi термiнп та поняття

2.1. OcHoBHi термiни i i1 визначенпя:
€вропейська креёumна mрансферно-нако пuчу в ul ьна с uсmелtа (€КТС) - система



трапсферУ i накопиченнЯ кредитiв, що використоВуеться в Свропейському просторi вищоi
освiти з метою надання, визналня. пiдтвердження квалiфiкачiй та ocBiTHix компонентiв i
сприяе академiчцiй мобiльностi здобувачiв вищоi освiти. Система фунтуеться на
визначеннi навчilльного навантаження злобувача вищоi освiти, необхiдного для
досягIlецня визначених результатiв навчання, та облiковуеться у кредитах еКТС.

Креd um €вропейськоii кре0 апноi mрансферн о-накоп ччувальноi с uс mемч (dMi -
креdum €ктс) - одиЕиця вимiрювання обсягу навчального нllвантаження здобувача
вищоi освiти, необхiдного для досягнення визначених (очiкуваних) результатiв навчання.
Обсяг одного кредиту еКТС становить 30 годин.

якiсmь ocBimHboi diяльноспоi - piBeHb органiзацiт освiтнього процесу у заклалi
вищоi освiти, що вiдповiдае стандартам вищоi освiти, забезпечуе здобуття особами якiсноi
вищоi освiти та слрияе створенню нових зЕань.

реэульtпаrпu навчання - це твердження про те, що особа, яка навчасться, знас"
розlтлiе i здатна виконувати пiсля завершення навчання. ,щосягнення результатiв навчання
оцiнюються за допомогою процедур, що Грунтуоться на чiтких i прозорих критерiях.
Результати навчаннявстацовлюють як окремиМ навчальним компонентам, так i програмам
в цiлому.

3. Види контролю та ii визначення

3.1. ОцiнюваНня * це один iз завершальних етапiв навчальноi дiяльностiздобувача
вищоi освiти та визначеншI успiшностi навчання, Процедура та методика оцiнювання
суттево впливають на остаточнi результати, на можливiсть корегування органiзацii
навча.льного процесу з метою полiпшення його якостi, аналiзу та на статистичну
достовiрнiсть оцiнок. За змiстом необхiдно оцiнювати досягнення аспiрантом визначених
результатiв навчання, зокрема piBeHb сформованостi знань, BMiHb, навичок та
компетентностей, що визначеНi в освiтньо-вауковiй програмi та зазначенi у навчальнiй
програмi вiдповiдноi навчальноi дисциплiни.

контрольнi заходи - це обов'язковий елемен,г зворотного
навчання, який визначае вiдповiднiсть рiвня набутих здобуъачами
yMiHb i навичок вимогам Стандарту освiти.

3.2. Система оцiнювання знань, pliHb та Еавичок аспiрантiв, набутих пiд час
навчання, мiстить TaKi складники:

- поточниЙ коЕтролЬ результатiв навчальноi дiяльностi аспiрантiв та оцiнювання iT
результатiв пiд час вивчення обов'язкових i вибiркових дисциплiн;

- пiдсутtковий контроль результатiв навчальноi дiяльностi аспiрантiв та оцiнювання
ii результатiв пiсля вивчення обов'язкових i вибiркових дисциллiв;

- оцiнювання квалiфiкацiйних екзаменiв;
- поточна i пiдсумкова атестацiЯ iндивiдуального плану злобувача.
3.З. На початку вивчення дисциплiни викладач iнформуе здобувача вищоi освiти

rrро змiст, форму проведення контролiв i критерii ix оцiнювання.
з.4. Поmочнuй конпроль здiйснюеться протягом семестру пiд час проведення

лекцiйних, практичfiих, семiнарських занять i оцiнюеться сумою набраних балiв.
поточний контроль може проводитися у формi усного опитування або письмового
експрес-контролю, виступiВ аспiрантiВ пiД чаС обговореннЯ питань, у формi
комп'ютерного тестування тощо. При цьому на одному заняттi здобувач може отримати
бали за рiзнi види дiяльностi (усна вiдповiдь, практичвi навички та вмiння, письмовий аб.о
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зв'язку у прочесi
вищоi освiти знань,



компlютерпий контроль тощо). Самостiйна робота аспiрантiв, яка передбачена темою
зчlняття поряд iз аудиторною роботою, оцiнюсться пiд час поточного контролю теми на
вiдповiдному заняттi. Засвосння тем, якi виносяться лише на самостiйну роботу,
перевiряеться пiд час пiдсумкового контролю або екзамену.

ПоточниЙ контролЬ е обов'язковиМ. ЗавданняМ поточного контролю с перевiрка
рiвня: засвоснНя вiдповiдногО навчаJIьногО матерiалу. набуття знань ,la сформованостi
навичоК вирiшеннЯ конкретних питань та ситуацiй, yMiHb самостiйно опрацьовувати
тексти, здатноСтi осмислювати cyTHicTb змiсту MaTepia,Ty заняття, сформованостi BMiHb
публiчнО чи письмовО обrрувтуватИ власну точкУ зору, оволодiти методами збирання,
обробки та iнтерпретачii результатiв дослiджень.

основна мета поточного контролЮ - забезпечення зворотного зв'язку Mixt
викладачем та здобувачами вищоi освiти у процесi навчання, забезпечення управлiння
навчальною мотивацiею аспiрантiв. Iнформацiя, одержана пiд час поточного koнrp(JJlto,
використовуеться як викладачаI4и - для коригування методiв i засобiв навчання, так i
здобувачами - дJIя плаЕуваЕня самостiйноi роботи.

3.4.1. При поточному контролi результатiв навчання здобувачiв пiд час вивчення
обов'язкових i вибiркових дисциплiн оцiнцi пiдлягають результати навчання, що
виявJUIються через набутi компетентностi (знання, 1мiння, навички тощо), а саме: на
деннiй та заочнiй формах Еавчання:

- вiдцовiдi (виступи) на аудиторЕих заняттях;
- результати виконання контрольних робiт;
- результати виконаЕня i захисту завдань самостiйноi роботи;
- результати виконання i захисту iнших видiв робiт, що передбаченi робочою

навчальвою програмою.
3.4.2. Поточний контроль за результатами виконання контрольних робiт передбачас

оцiнюваннЯ теоретичних знань та практичних yмiHb i навичок, якi аспiрант набув пiсля
опануваннЯ певноI завершеноТ частини навчального маrерiалу з дисциплiни. Контрольнi
роботи можlть проводитися у формi тестуваЕня; вiдповiдей на теоретичнi пиrання;
розв'язаннЯ практичнpIХ завдalнь; усного опитуваЕня; розв'язаНня практичних ситуацiй
(кейсiв) тощо.

З однiеi дисциплiни за семестр може проводитися не бiльше 2-х контрольних робiт.
викладачi мають завчасно iнформувати аспiрантiв про термiни ix проведення i змiст.

з.4.з. У разi пропуску з повФкпих причин аудиторних занять аспiрант денноi i
заошrоi форми навчання мае право ix вiдпрацювати за графiком консультацiй.
Вiдпрацювання аудиторних занять можуть бути здiйсненi впродовж 2-х тиltнiв (l4
календарних днiв) не пiзнiше наступноi атестацii у вiдповiдному ceMecTpi. Поважними
причина-\,rи пропуску аспiрантом аудиторЕих занять можуть бути хвороба, виклик до судУ,
прtlвоохоропних оргаяiв чи до вiйськового koMicapiaTy; вiдрядження; сiмейнi обставини
тощо, щО мають блИ пiдтверлженi док)л!rентальнО - лiкарняний. медична довiдка.
повiстка, тощо. Порядок вiдпрацювання пропущених занять визначас викладач.

3,4.4. Поточний контроль результатiв виконання завдань самостiйноr роботи
передбачае оцiнюваннЯ результатiВ виконаннЯ i захисту розрахункових робiт; рiвня
пiдготовки рефератiв, анатiз публiкацiй; рiвня виконання завдань з поглибленого
вивченЕя дисциплiни тощо. Завдання самостiйноi роботи мають обов'язковий та
вибiрковий статус.

3.4.5. Результат поточного контролЮ результатiв навчальноi дiяльностi аспiрантiв
визначаеться сумарно за BciMa складовими поточЕого кон-lролю.
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З,4.6. Результат поточного контролю визЕачаеться в дiапазонi 0-100 бшiв для
дисциплiн з пiдсlмковим контролем у формi екзамену та залiку.

3.4.7, Якщо дисциплiна вивчаеться бiльше 1-го семестру, piBeHb поточного
контролю за весь перiод ii вивчення визначаеться посеместрово в обсязi l00 балiв.

3.4.8. Результати оцiттювання поточного контролю фiксlтоться в рейтинговiй
вiдомостi.

3.4.9. Дспiрант, який набрав за результатами поточного контролю вiд 0 до З4 бапiв
(включно), вважа€ться таким, що не виконав вимоги робочоi навчальноi програми з

дисцигr.лiни, передбаченоТ iндивiдумьним навчальним планом. i отримус з дисциплiни
незадовiльну оцiнку. BiH мас rrраво за власною зzцвою опанувати цю дисциплiну в

наступному ceMecTpi понад обсяги, встановленi навчальним планом, за iндивiдуальним
графiком у формi додатковоi iндивiдуально-консультативноi роботи згiдно з дiючими в
Iнститутi положеннями. Пiд час таких занять BiH ма€ виконувати завдання для самостiйноi
роботи, модульнi контрольнi роботи, iншi види робiт, передбаченi робочою навчальною
програ]dою з дисциплiни, та набрати вiд З5 до 100 ба;liв (включно). Бали у кiлькостi 35 i
бiльше е пiдставою для допуску аспiранта до екзамену чи залiку.

3.4.10. Аспiрант, який набрав за результатами поточного контролю вiд 0 до 34 балiв
(включно) i не бажае опановувати дисциплiну в наступному ceMecTpi повторно понад
обсяги, встановленi навчальним пл.lном, за iндивiдуальним графiком у формi додатковоТ
iндивiдуально-консультативноi роботи, не допускас.гься до повторного складання
екзzlNIеЕу i вважаеться таким, що мае академiчну заборгованiсть. Змiст пунктiв 3.4.9 та
З.4.10 розповсюджуеться на здобувачiв денноi форми навчання.

з.5, Пidсумковuй конmроль - це форма контролю засвоення здобувачем вищоi
освiти теоретичЕого та прaжтичного матерiалу з окремоi навчальноi дисциплiни, rцо
проводиться як контольний захiд. Пiлсумковий контроль результатiв навчальноi
дiяльностi здобрачiв здiйснюсться для оцiнювання iх знань. )тtiHb та навичок i

проводиться у формi екзамену чи залiку.
Екзамен - форма пiдсумкового контролю рiвня засвоення аспiрантами ]еоретичного

i практичного матерiалу з окремоi навчальноi дисциплiни, що проводиться як
контрольний захiд за екзаменацiйними бiлетаrr,tи чи iншими видами опи,tувань,
передбаченими навчаJIьЕою програмою дисциплiни, складеЕими за програмою
дисциплiнИ i затверджениМи директороМ Iнституту. Метою екзамену е перевiрка рiвня
засвоеннЯ аспiрантоМ програмногО MaTepiMY з yciei дисципЛiни (чи певноt ii частини),
здатностi творчого використання накопичених знань, формування власного ставлення до
проблеми.

залiк - форма пiдсlт,tкового контролю рiвня засвоення аспiрантом навчаJIьного
MaTepia,Ty з oKpeMoi дисциплiни виключно на пiдставi результатiв поточного контролю
рiвня знань, 1MiBb та навичоК аспiрантiВ з oKpeMoi дисциплiни. Оцiнювання результатiв
навчальноi дiяльностi аспiрантiв з обов'язковоi дисциплiни здiйснюсться вiдповiдно до
навчаъного плану або на пiдставi результатiв поточного контролю та екзамену, або на
пiдставi результатiв поточного контролю та пiдсумковоi контрольноi роботи, або на
пiдставi результатiв поточного контролю у формi залiку. Оцiнювання результатiв
навчальноi дiяльностi здобувачiв з вибiрковоi дисциплiни здiйснюсться виключно на
пiдставi результатiв поточного контролю.

ПерелiК питань, якi виносятьсЯ на семестровий коIIтроль, повиннi б}ти доведенi до
вiдома здобувачiв вищоi освiти викладачами на початку оеместру.

3 . 5 . 1 . На екзаменi оцiвюванню пiдлягають :



- володiння категорiйним апаратом, фаховою термiнологiею та теоретичними
знаIIЕями;

- вмiннЯ демонструватИ практи.пti навичкИ при розв'язуваннi задач. вирiшеннi
ситуацiй;

- вмiння продемонструвати креативнiсть та системнiсть знань, володiння
сучасними методами, методиками при вирiшеннi практичних питань.

3.5.3. Екзамен проводиться в письмовiй або уснiй формi за екзаменацiйними
бiлетами, складенимИ За програI\4ОЮ дисциплiни i затвердженими директором Iнституту.
як виняток, екзамен з окремих дисциплiн, враховуючи ii специфiку, може проводитися в

уснiй (письмово-уснiй) формi за письмового дозволу директора Iнституту. .Щокументальне
оформлення результатiв пiдсумкового контролю з навчаJIьних лисчиплiн, якi
викJIадаються iноземними мовами, здiйснюеться украiЪською мовою.

3.5.4. Структура екзаNIену та критерii оцiнювання кожного типу екзаменацiйних
завданЬ визЕачае науково-педагОгiчний працiвНик i затверджуе директор Iнститу-lу, про
що повiдомляс здобувачiв на початку вивчення дисциплiни.

3.5.5. Якщо до екзамевацiйного бiлета включаються як завдання блоки теOтових
питань, рекомендовано використовувати тести закритого типу (з варiантами вiдповiдей) та
вiдкритого типу (без BapiaHTiB вiдповiдей).

З.6. Результати екзаN{ену оцiнюються по 100 бальнiй системi. Вiдповiдь аспiранта
на кожне iз завдань, залежно вiд рiвня його повноти й KopeKTHocTi, оцiнюсться рiзною
кiлькiстЮ балiв. З дисциплiни. яка вивчастьсЯ впродовж двох i бiльш ceMecTpiB.
пiдсlмковий контроль здiйснюеться кожен семестр. Загальна оцiнка з дисциплiни
рахуеться як середня за yci семестри, в яких вивчалась дисциплiна.

3,6.1. Знання здобувачiв вищоi освiти оцiнюються за такими критерiям:

Сума балiв
Оцiнка
EcTS

Оцiнка за нацiонаJIьною шкмою

оцlЕка залlк

90- 100 А Вiдмiнно

Зараховано

82_89 в
.Щобре

74-81 с
64-,7з D

Задовiльно
60_6з Е

35_59 F,х
Незадовiльно з можливiстю

повторного склаlIанЕя Не
зараховано1-34 F

Незадовiльно з обов' язковим
повторним вивченням дисциплiни

- А _ оцiнка квiдмiнно> (90-100 ба,riв) Дспiрант виявляе глибокi i мiцнi знання
навчмьногО матерiалу в обсязi робочоi програми дисциплiни. BMie самостiйно здобувати
знання, беЗ допомогИ викладача знаходитЬ та опрацьовуе необхiдну iнформацiю.
Використовуе набlтi знаннЯ i вмiння длЯ прийняття рiшень у стандартних i нестандар.гних
ситуацiях. ПереконливО арг}менryС вiдповiдi. вiдстоюС власну позичiю цодо питань, якi
розглядаються. Аспiрант добре знайомий з основною, а також додатковою лiтературою.
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- В - оцiнка <добре> (82-89 баriв) Аспiрант вiльно володiе вивченим обсягом
MaTepia,Ty. BMie застосовУвати набутi знання та вмiнНя для вирiшення практичних завлань,
ме допускае okpeMi неточностi. У вiдповiдi прослiдковуеться порушення принциllу
систематичностi i логiчностi викладу навчального матерiалу. Самостiйно випраtsJlяс

допущенi помилки, кiлькiсть яких с незначна. Асгriрант виявляс tрунтовне знання
основноi бiблiографii. однак лише поверхнево орiснтусться у лопомiжнiй лiтературi.

- С - оцiнка (добре) (74-81 ба,ти) Аспiрант в заг&.lьному добре володiс матерiалом.
BMie зiставляти, узагаJIьнювати, систематизувати iнформацiю пiд керiвництвом викладача;
в цiлому самостiйно застосовувати i'i на практицi, Вiдповiдь аспiранта правильна, але
недостатньо повна, бездоказова. Аспiрант BMic виправляти помилки, серед яких е cyTTcBi.
Аспiрант виявляс знайомство та розумiння ocHoBHoi бiблiографii. однак зовсiм не
орiснтусться у лопомiжнiй лiтературi.

- D _ оцiнка <задовiльно> (64-73 ба,rи). Аспiрант вiдтворюс значну частину
теоретичного матерiагу, виявляе знання i розJмiння основних положень, але допускас
значну кiлькiсть неточностей i грубих помилок, якi мояtе усувати за допомогою
викладача. У cBoix мiркуваннях опираетъся на повторення думок викладача або автора, не
BMie навестИ власнi приклаДи, не може вiдповiстИ на додатковi запитання. Аспiрант
виявляс поверхове знайомство та розумiння лише основноi бiблiографii та зовсiм не
орiснтуеться у лопомiжнiй лiтератlрi.

- Е - оцiнка кзадовiльно> (60-63 бали). Аспiрант володiс навчальним матерiалом на
piBHi, якиЙ визначаетьсЯ як MiHiMa,TbHO допустимий. Бачить навчальну дисциплiну як
нагромадження випадкових i не пов'язаних мiж собою тем. У cBoix мiркуваннях не здатен
аrrалiзувати окрему тему дисциплiни у koHTekcTi iнших тем i виражати взаемозв'язок мiж
ними. його вiдповiдi мають шаблонний характер i не вiдображають самостiйного
розlмiння теми. Аспiрант трохи орiснтуеться в основнiй бiблiографii.

- FХ - оцiнка <незадовiльно> (35-59 бмiв). Аспiрант володiе матерiалом на piBHi
окремих фрагментiв, що становлять незначну його частину. BiH спроможний висвiтлити
лише oKpeMi питаншI, ве вмiючИ ik аргументрати чи пояснити. L{iлiснiсть розумiння
матерiалу з дисциплiни вiдсутня. його yracTb у навчмьЕому процесi с пасиtsнOIо,
вiдповiдi в бiльшостi е невiрними або дуже поверховими i обмежуються механiчним
засвоенням програми навчальноi дисциплiни.

_ F - оцiнка кнезадовiльно> (1-34 бали). АспiранТ володiс матерiалом на piBHi
елементарного розпiзнання i вiлтворення окремих фактiв, елементiв, однак не може Тх

аргумецтуватИ або науковО пояснити. АспiранТ повнiстю не виконав вимог робочоТ
програми навча,rьноi дисципл i ни.

3,6.2. Апеляцiя здобувачем вищоi освiти щодо екзаменацiйноi оцiнки повинна
подаватись у письмовiй формi протягом години пiсля оголошення результатiв екзамену,
ПерескладавнЯ екзаменiв. на якиХ здобуваЧ вищоi освiтИ отримаВ незаловiльну оцiнку. в
перiод екзаменацiйноi cecii не дозволяеться.

3.б.3. Результати складання екзамену вносяться до iндивiдуальних планiв
здобlъачiв вищоi освiти i екзаменацiйних вiдомостей.

3.7. Аспiранти, якi за сумарниМ результатоМ поточного i пiдсумкового контрOлк) у
формi екзамену набра.ltи вiд 35 до 59 балiв (включно), пiсля належноi пiдготовки мають
право повторнО скJIастИ екзамен. ПересклаланнЯ ек]аменУ з дисltиплiни лозволясться двiчi
(вдруге - з комiсiею).

3.8. Аспiрант, який пiд час опанування дисциплiни понад обсяги, встановленi
навчальниМ планом, за iцдивiдуа.,тьним графiком у формi додатковоi iндивiдуально-
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консультативноi роботи набрав менше 34 балiв (включно), не допускаеться до повторного
складаIlнЯ екзаменУ i ввм<аетьсЯ таким, щО мае академiчнУ заборгованiсть. Змiст даного
пункту розповсюджуеться на аспiрантiв денноi форми навчання.

3.9. Аспiранти, якi за результатами пiдсумкового контролю у формi залiку набрали
до 59 балiв (включно), пiсля належноi пiдготовки ма]оть право повторно скласти

5. Оцiцювання результатiв проходження науково-педагогiчноi практикrl

5.|. Науково-ПеDаzоеiчна пракmuка с обов'язковим компонентом програми
пiдготовки фахiвчiв певного освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня. Метою науково-
педагогiчноi пРактики е поглиблення та закрiплення знань аспiрантiв з питань органiзацii i
форм здiйснення навчаJIьного процесу в сучасних )мовах, його наукового, навч,lльно-
методичного та нормативного забезпечення, формування BMiHb i навичок опрацювання
науковиХ та iнформацiйНих джереЛ при пiдготовцi заЕять, застосУвання активних методик
викладання професiйно-орi€нтованих дисциплiн вiдповiдного фахового напряму та
дисциплiн фlтrдамента:rьного циклу для вiдповiдноi спецiа,тьностi.

5.2. Проходження на}ково-педагогiчноi практики передбачас виконання аспiрантом
наступних видiв робiт:

- пiдготовку та проведення семiнарських занять;
- пiдготовку навчально-методичного забезпечення проведення семiнарських занять;
- розробку завдань та органiзацiю самостiйноi роботи аспiрантiв першого курсу з

дисциплiн, що читаються;
- пiдготовкУ навчulльно-метОдичногО забезпечення проведення за,riкових робiт та

iспитiв з дисциплiн, що читаються.
наутово-педагогiчна практика мас бJти наближена до напрямкiв наукових

дослiджень аспiранта. Пiд час такот практики виникас можливiсть апробувати результати
дослiджень, що проводяться аспiрантом при написаннi дисертацiйноi роботи.

5.З. На пр.ктикУ вiдведенО два кредити сктс (60 годин), з них: проведеЕня
семiнарських занять (12 годин), самостiйна робота (48 годин). Термiни проходження
практики та iT змiст зазначаються в iндивiдуальному планi практиканта та затверджуються
на}ковиМ керiвником. Аспiрант, перед проходженням практики, повинен разом iз cBoiM
керiвником скласти iндивiдуальний план проходження практики вiдповiдно до цiст
програми та затвердити його на вченiй радi Iпституту.

5.5. Безпосередне керiвництво та контроль за виконанням iндивiдуального плану
проходження практики аспiранта здiйснюеться керiвником аспiранта.

5.6. Пiдсумковий контроль здiйснюеться у кiнцi проходження практики шляхом
оцiнювання виконання аспiрантом iндивiдуального liлану проходження практики та
оформлення звiтноi докJмептацii. Вид пiдсумкового контролю: залiк.

РезультатИ скJIад {нЯ залiку за результатами Ilроходження наlково-педагогiчноТ
практики вносяться до вiдомостi облiку успiшностi та iндивiдуального навчального плану
аспiранта.

6. Оцiнювання результатiв виконання завдань квалiфiкацiйних екзаменiв

6. 1. Оцiнювання квалiфiкацiйних
результатами навчанЕя здобувачiв щодо

екзаlrленiв передбачае пiдсумковий контроль за
ix вiдповiдностi вимогам тимчасових проектiв
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стандартiВ вищоi освiтИ на третьомУ (ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi та проводиться у формi
екзшtенiв з обов'язкових дисциплiн в обсязi чинних робочих навчальних програм.

6.2. ОЦiНЮВаННя резУльтатiв квалiфiкадiйних екзаrrленiв з дисциплiн здiйснюеться з
ypaxyBtlIIHJIM поточноi успiшностi в порядку, передбаченому системою контролю рiвня
знань, yMiHb та IIавичок длЯ дисциплiН з пiдсумковим контролем у формi екзамену (роздiл
3 даного Положення) за 100-батlьною шкtlлою.

6.3. Повторне складання (перескладання) квмiфiкачiйного екзамену з метою
пИвищення позитивноi оцiнки не дозволяеться.

6.4. Результати поточного та пiдсумкового контролю с рiвноцiнними показниками
рiвня засвосння аспiрантом знань, набуття yMiHb га сформованостi навичок, що визначенi
вiдповiдною робочою навчальною програмою.

7. Поточна i пiдсумкова атестацiя науковоi дiяльностi згiдно iндивiдуального плану
здобувача наукового ступеня локтор фiлософii

7.1. Наукова складова пiдготовки аспiрантiв передбачае проведення власного
пауковогО дослiдженнЯ пiд керiвництВом одного або двох наукових керiвникiв та
оформлення його результатiв у виглядi дисертацii.

7.2. .Щисертацiя на здобутгя ступеня доктора фiлософiТ (кандидата наук) с
самостiйним розгорнутим дослiдженням, що пропону€ розв'язання актуtlльного наукового
завданIя в певцiй галузi знань або на межi кiлькох га.ltузей, результати якого становлять
оригiна-,тьниЙ внесок у суму знiшЬ вiдповiдноi галузi (галузей) та оприлюдненi у
вiдповiдних публiкацiях.

7.3. Наукова складова оформляеться у виглядi iндивiдуального плану HayKoBoi
роботи аспiранта i с невiд'смною частиною iндивiдуального плану роботи аспiранта.

7.4. Аспiранти проводять HalTcoBi дослiдження згiдно з iндивiдуальним планом
HalкoBoi роботи, в якому визначаються змiст, строки виконання та обсяг наукових робiт, а
також запланований с,грок захистУ дисертацii протягоМ нормативного TepMiHy пiдготовки
у вiддiлi пiдготовки наукових кадрiв та метолично-iнформачiйного забезпечення
Iнституту.

7.5. Невiд'емНою складовоЮ пiдготовки аспiрантiв е пiдготовка та публiкацiя
наукових статей.

7.б. ФормоЮ пiдсlтлковогО контролЮ виконаннЯ аспiрантоМ iндивiдумьного плану
роботи е атестацiя - звiтування про фактичний стан виконання запланованих на piK у
iндивiдуальноМу планi роботи аспiраНта показникiв ocBiTHboT та науковоТ дiяльностi
аспiранта.

7.7. Поточна атестацiя здобуъачiв вищоi освiти щодо результатiв виконання
iндивiдуальноГо плану, який передбаЧае виконаннЯ дослiдниХ робiт та успiшне
проходжеЕня ocBiTHboi складовоi, вiдбувасться на засiданнi вченоi ради Iнститlту,

7.8. Пiдсумкова атестацiя здобувачiв ступеня доктора фiлософii здiйснюсться
разовими спецiатriзованими вченими радами, утвореними для проведення разового захисту
на пiдставi публiчного захисту на}хових досягнень у формi дисертацiТ. Перiод атестацi'i
встановлюеться графiком навчального процесу аспiрантiв.

7.9. Результати проведенпя атестацii кожного з аспiрантiв мають бути занесенi до
iнливiдуального плану роботи аспiранта.

7.10, Звiти аспiрантiв щодо виконання iндивiдуального плану роботи подаються i
зберiгаються у вiддiлi науково-органiзацiйноi та iнтелектуальноi власностi Iнституту. 
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7.11. За HMBHocTi обставин, якi унеможливлюють своечасне (за графiком
навчаJIьЕого процесу аспiрантiв) звiryвапня, аспiранту може бути змiнено перiол
проведеннЯ атестацii на пiдставi заяви аспiранТа (з поясненням поважностi причин i

обставин) i службовоi записки наукового керiвника, якi погоджено iз гарантом ocBiтHboi
дiяльностi, за наквом директора Iнститlту.

7.12. Пiдготовка в аспiрантурi здобувачiв вищоi освiти ступеня доктора фiлософii
завершуеться захистом наукових досягнень аспiранта в спецiаrriзованiй вченiй радi.

7.1З. Стан готовностi дисертацiй здобрана вищоi освiти ступеня доктора фiлософii
до захисту визначасться науковим керiвником (або консенсусним рiшенням двох
керiвникiв). або рiшенням уповноваженого вченою радою структурного пiлроздiлу
Iнституту.

7.14. Обов'язковою }мовою допуску до захисту е успiшне виконання аспiрантом
його навча.,rьноi та HayKoBoi складовоi iндивiдуального плану роботи.

!иректор [н

чл.-кор. НАН A.I. Вовк

Гарант ocBiTHboT

д.х.н., проф. лL / В.С. Броваречь
//

нафтохlмiтё\ йфiЪiйiт lЁ
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