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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.
Положення про вибіркові дисципліни в
Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва (далі - Положення)
містить основні вимоги щодо здійснення аспірантом права вибору відповідно
до Розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від
01.07.2014 року.
2. Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти у
межах, передбачених відповідною освітньою програмою в обсязі, що
становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС,
передбачених для даного рівня вищої освіти. Для дисциплін вільного вибору
аспіранта – кількість пропозицій повинна бути не менше 2 на кожну позицію,
що обирається.
3. Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти або вибіркові
навчальні дисципліни - це дисципліни, які вводяться вищим навчальним
закладом для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних запитів
особи для потреб суспільства, ефективнішого використання можливостей
закладу освіти, врахування регіональних потреб тощо.
4. Вибір дисциплін варіативної частини освітньої програми здобувач вищої
освіти здійснює при формуванні індивідуального навчального плану.
5. Обов’язковий зміст освітньої програми з будь-якої спеціальності
визначається стандартом вищої освіти.
6. Вибіркові дисципліни надають можливість здійснення поглибленої
підготовки за спеціальностями та спеціалізаціями, що визначають характер
майбутньої діяльності; сприяють академічній мобільності аспіранта та його
особистим інтересам, дозволяють здійснювати впровадження спеціалізацій в
межах базової спеціальності з метою формування компетенцій здобувача
відповідно до вимог ринку праці.
7. Форма контролю дисципліни вільного вибору здобувача вищої освіти
встановлюється відповідно до навчального плану.
8. Після ознайомлення із списком вибіркових дисциплін аспіранти за
допомогою наукових керівників упродовж 2 місяця визначають свій вибір
щодо вивчення конкретних дисциплін.
9. Аспіранти мають право обрати вибіркові дисципліни як на увесь термін дії
освітньої програми так і лише на наступний рік або наступний семестр. На
підставі заяв вноситься конкретний перелік вибіркових дисциплін до
індивідуального навчального плану здобувача. Здобувач має право

коригувати список обраних дисциплін протягом свого навчання відповідно
до процедури описаної вище.
10. Якщо здобувач із поважної причини не зміг записатися вчасно, він,
надавши відповідні документи, звертається із заявою до аспірантури ІСМАВ
для запису на вивчення обраних ним дисциплін. Здобувач, який знехтував
своїм правом вибору, буде записаний на вивчення тих дисциплін, які
потрібні для оптимізації навчальних груп..
11. Обрані таким чином дисципліни вносяться до робочих планів ОП та
визначають навчальне навантаження конкретного викладача.
12. Заяви зберігаються в аспірантурі до включення вибіркових дисциплін
до індивідуального навчального плану здобувача.
2. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
13. Це Положення вводиться в дію з наступного дня після його
затвердження директором.
14. Відповідальність за актуалізацію цього Положення та контроль за його
виконанням несуть посадові особи Інституту відповідно до їхніх
функціональних обов’язків.
15. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися за ухвалою
Вченої ради Інституту і вводитися в дію наказом директора.

Положення підготували:
Заступник директора з
наукової роботи

С.Ф. Козар

Завідувачка аспірантури

Н.О.Кравченко

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора з наукової та
інноваційної діяльності

А.М.Москаленко

Провідний архіваріус

А.Ю. Сапон
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ЗРАЗОК
Директору
ІСМАВ НААН
–––––––––––––––––––
Аспіранта _______курсу
_______________форми навчання
Напрямку підготовки (спеціальності)
________________________________
________________________________

Заява
на вивчення навчальних дисциплін за вибором
на 20___ - 20___ н.р.
Прошу включити у мій індивідуальний план підготовки доктора філософії
до блоку дисциплін за вибором наступні навчальні дисципліни:
1.________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

«___»_______________20_____р.

________________

Блок дисциплін за вибором аспіранта ІСМАВ НААН
за спеціальністю 201- агрономія

1.1. Технології виробництва мікробних препаратів для сільського
господарства.
1.2. Застосування мікробних препаратів в рослинництві.
2.1. Рослинно-мікробні взаємодії.
2.2. Роль мікроорганізмів у функціонуванні агроекосистем.
3.1. Сільськогосподарська мікологія.
3.2. Мікробіометод в технологіях аграрного виробництва.

