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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Положення про вибір навчальних дисциплін  здобувачами вищої освіти 

ступеня доктора філософії в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна  Національної 

академії наук України (ІБХ НАН України) (далі - Положення) регламентує 

процедуру обрання дисциплін вільного вибору аспіранта в рамках здійснення 

аспірантом права вибору відповідно до пункту 15 частини першої статті 62 

Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII у чинній редакції від 25.09.2020 

р.) та Постанови Кабінету міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 «Про 

затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)». 

2. Індивідуальний навчальний план аспіранта повинен містити перелік 

дисциплін за вибором аспіранта в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків 

загальної кількості кредитів ЄКТС.  

3. Дисципліни вільного вибору аспіранта - це дисципліни, метою яких є 

поглиблене вивчення здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії 

матеріалу, що є необхідним для успішного виконання ними дисертаційного 

дослідження, сприяння академічній мобільності аспіранта та його особистим 

інтересам, з метою формування компетенцій здобувача відповідно до вимог 

ринку праці. 

4. Вибір дисциплін варіативної частини освітньої програми здобувач вищої 

освіти здійснює при формуванні індивідуального навчального плану.  

5. Організацію запису на вибіркові навчальні дисципліни, а також створення 

необхідних і достатніх організаційних умов для повного, своєчасного і якісного 

вивчення аспірантами дисциплін за вибором аспіранта покладається на  вченого 

секретаря ІБХ НАН України, Вчену раду ІБХ НАН України , гаранта освітньо-

наукової програми. 
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6. Порядок вибору дисциплін роз’яснюється здобувачам одразу після 

оприлюднення наказу про зарахування до аспірантури ІБХ НАН України. 

7. Процедура вибору дисциплін відбувається наступним чином: 

1) протягом 7 днів з дня зарахування аспіранти подають заяву  щодо вибору 

дисциплін (Додаток 1 до цього Положення) в службу Вченого секретаря ІБХ 

НАН України; 

2) вчений секретар ІБХ НАН України формує розклад занять здобувачів вищої 

освіти з урахуванням обраних дисциплін та готує робочий навчальний план для 

затвердження директором ІБХ НАН України;  

3) на підставі заяв до індивідуального навчального плану здобувача вноситься 

конкретний перелік дисциплін вільного вибору, обраних з загального переліку 

дисциплін за вибором аспіранта, що міститься у Додатку 2 до цього Положення. 

Здобувач має право коригувати список обраних дисциплін протягом свого 

навчання відповідно до процедури описаної вище. 

8. Дисципліна вільного вибору може бути включена до робочого навчального 

плану наступного навчального року за умови її обрання більшістю голосів 

аспірантів.  

9. Форма контролю дисципліни вільного вибору аспіранта встановлюється 

відповідно до навчального плану та робочої програми кожної дисципліни. 

10. Якщо здобувач із поважної причини не зміг подати заяву вчасно, він, 

надавши відповідні документи, що підтверджують поважність причин пропуску 

встановленого строку, звертається із заявою до ученого секретаря ІБХ НАН 

України для запису на вивчення обраних ним дисциплін. Здобувачі, які без 

поважних причин не скористались своїм правом вибору дисциплін, будуть 

записані на вивчення тих дисциплін, які будуть визнані доцільними для 

вивчення аспірантами з врахуванням їх наукових інтересів та відповідно до 
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можливостей вивчення тієї чи іншої дисципліни за наявною наповненістю  

навчальних груп. 

11. Заяви здобувачів вищої освіти на вивчення дисциплін вільного вибору 

зберігаються в особистих навчальних планах аспірантів протягом всього строку 

їх навчання в аспірантурі ІБХ НАН України. 
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Додаток 1 

Директору Інституту біохімії 

ім. О.В Палладіна НАН України  

академіку НАН України  

Комісаренку С.В. 

Здобувача вищої освіти ступеня  

доктора філософії  

ОНП 091 «Біологія»  

ПІБ  

Номер моб. Телефону 

 

 

 

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.      ________________  
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Додаток 2  

 

Дисципліни вільного вибору 

для здобувачів ступеня доктора філософії 

Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України 

 

ДВА.01 Біотехнологія 

ДВА.02 Сучасні методи в біохімії та клітинній біології 

ДВА.03 Молекулярно-генетичні основи регуляції метаболізму 

ДВА.04 Молекулярна імунологія 

ДВА.05 Внутрішньоклітинна Са2+-сигналізація 

ДВА.06 Активні форми азоту і кисню за норми та патології 

ДВА.07 Системна регуляція гемостазу 

ДВА.08 Біобезпека та біоетика як умова інтеграції до світової наукової 

спільноти 

ДВА.09 Сигнальні механізми клітини 


