
 
  



1. Загальні положення 

1.1. Порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій 

здобувачами вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні Запорізького 

державного медичного університету (далі – Порядок) розроблено відповідно 

до Закону України «Про вищу освіту», «Положення про організацію 

освітнього процесу ЗДМУ», «Положення про порядок підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Запорізькому 

державному медичному університеті», «Положення про академічну 

мобільність учасників освітнього процесу, що є інтернами або здобувають 

освітній ступінь доктора філософії в Запорізькому державному медичному 

університеті».  

1.2. Даний Порядок розроблено з метою конкретизації процедури 

формування переліку, вибору та подальшого вивчення здобувачами вищої 

освіти на третьому освітньо-науковому рівні навчальних дисциплін із циклу 

вибіркових.  

1.3. Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти – це 

дисципліни, які вводяться з метою задоволення освітніх і кваліфікаційних 

потреб здобувачів, підвищення їх конкурентоспроможності та затребуваності 

на ринку праці тощо.  

1.4. Здобувач вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні має 

право обирати дисципліни обсягом не менше 25% кредитів ЄКТС від 

загального обсягу освітньої програми.  

1.5. Здобувач вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні може 

обирати навчальні дисципліни, які пропонуються для інших рівнів вищої 

освіти, інших освітніх (освітньо-наукових) програм (окрім випадків, коли 

вивчення дисципліни передбачає опанування дисциплін – передумов).  

1.6. До числа вибіркових освітніх компонентів можуть включатися 

практики.  

1.7. Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки 

надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями, 

що визначають характер майбутньої діяльності, сприяють академічній 

мобільності здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні.  

1.8. Реалізація вільного вибору дисциплін передбачає індивідуальний 

вибір кожного здобувача вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні 

окремих дисциплін з переліку.  

1.9. Здобувачі вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні 

мають право обирати вибіркові дисципліни на увесь період навчання.  

2. Порядок реалізації права вільного вибору здобувачами вищої освіти 

на третьому освітньо-науковому рівні вибіркових навчальних дисциплін 

2.1. Право вибору надається усім здобувачам вищої освіти на третьому 

освітньо-науковому рівні. Кількість вибіркових дисциплін, кількість 

кредитів, що відводиться на їх вивчення, форми контролю визначаються 

навчальним планом підготовки в аспірантурі.  



2.2. Інформування здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-

науковому рівні про вибіркові дисципліни та їх зміст:  

2.2.1. Інформування здобувачів про вибіркові дисципліни та їх зміст 

відбувається шляхом створення переліку вибіркових дисциплін (далі – 

Перелік), який оприлюднюється відділом аспірантури і докторантури до 01 

вересня поточного навчального року на сайті ЗДМУ;  

2.2.2. Перелік вибіркових дисциплін щорічно переглядається та 

оновлюється відповідно до сучасних вимог. Перелік вибіркових дисциплін 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії аналізується 

та оновлюється шляхом перегляду та перезатвердження освітньо-наукових 

програм та навчальних планів підготовки в аспірантурі;  

2.2.3. Пропозиції щодо внесення змін до Переліку вибіркових 

дисциплін на наступний навчальний рік формуються завідувачем кафедри у 

поданні на ім’я ректора ЗДМУ до 01 жовтня поточного навчального року;  

2.2.4. При розгляді змін до переліку вибіркових дисциплін обов’язково 

аналізується забезпечення кафедри щодо можливості організації освітнього 

процесу високої якості. Основними критеріями є: кадрове забезпечення 

(науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, досвід викладання 

дисципліни, особистий рейтинг); навчально-методичне та матеріально-

технічне забезпечення;  

2.2.5. Для забезпечення принципу конкурентності при виборі 

студентами вибіркових дисциплін науково-педагогічні працівники кафедри у 

вільний від аудиторних занять час проводять відповідні презентаційні заходи 

(читають оглядові лекції, готують інформаційні матеріали, що можуть бути 

розміщені на сайті ЗДМУ (сторінці кафедри).  

2.3. Викладання вибіркових дисциплін можуть здійснювати всі кафедри 

ЗДМУ за умови наявності відповідного кадрового, навчально-методичного та 

інформаційного забезпечення, що є свідченням спроможності кафедри 

оперативно задовольнити потреби здобувачів вищої освіти на третьому 

освітньо-науковому рівні для створення індивідуальної освітньої траєкторії 

навчання за обраними спеціальностями.  

2.4. Процедура і організаційне забезпечення обрання дисциплін:  

2.4.1. Відділ аспірантури і докторантури:  

• на початку вересня поточного навчального року ознайомлює 

здобувачів ступеня доктора філософії з індивідуальним планом підготовки в 

аспірантурі, доводить до відома перелік обов’язкових та вибіркових 

дисциплін за блоками;  

• до 10 вересня здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії 

відповідного року навчання обирають вибіркові дисципліни на увесь період 

навчання;  

• 10 вересня поточного навчального року на основі заяв формує і 

погоджує академічні групи з вивчення вибіркових дисциплін; 

• впродовж двох місяців від початку навчального року на Вченій раді 

ЗДМУ затверджує індивідуальні навчальні плани підготовки аспірантів 



(здобувачів), що містять перелік обов’язкових та вибіркових навчальних 

дисциплін; 

• вносить обрані дисципліни до робочих навчальних планів і визначає 

навчальне навантаження кафедр на навчальний рік з наданням відповідної 

інформації до навчального відділу ЗДМУ для включення в загальний обсяг 

педагогічного навантаження науково-педагогічних працівників ЗДМУ 

2.5. Після остаточного формування і погодження академічних груп з 

вивчення вибіркових дисциплін, інформація про вибіркові дисципліни 

вноситься до індивідуального навчального плану здобувача. З цього моменту 

вибіркова дисципліна стає для аспіранта (здобувача) обов’язковою.  

3. Процедура перезарахування (визнання) кредитів ЄКТС, здобутих 

здобувачами вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні в інших 

закладах вищої освіти 

3.1. У разі поновлення, переведення здобувача вищої на третьому 

освітньо-науковому рівні перезарахування вибіркових дисциплін 

проводиться завідувачем відділу аспірантури і докторантури на підставі 

академічної довідки, наданої аспіранту (здобувачу) в установленому порядку.  

3.2. Перезарахування кредитів вибіркових дисциплін проводиться за 

рахунок фактично вивчених дисциплін певного циклу за умови однакової 

(або більщої) кількості кредитів. 

3.3. Здобувачам вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні 

можуть перезараховуватися кредити по вибіркових дисциплінах, що 

прослухані у ЗВО-партнерах, у рамках програм академічної мобільності, що 

узгоджено із «Положення про академічну мобільність учасників освітнього 

процесу, що є інтернами або здобувають освітній ступінь доктора філософії в 

Запорізькому державному медичному університеті». 

 

 


