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2. Академічний регламент аспірантури Інституту 

2.1. Зарахування на навчання до аспірантури Інституту здійснюють на конкурсній осно-

ві відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затвердже-

них центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та Правил прийому 

до аспірантури Інституту. 

2.2. Навчальний час визначається кількістю облікових одиниць, відведених для реалізації 

освітньо-наукової програми. Обліковими одиницями навчального часу є академічна го-

дина, кредит ЄКТС. Один кредит ЄКТС дорівнює 30 годинам навантаження здобувача. 

2.3. Рекомендована структура кредиту ЄКТС в Інституті передбачає для третього освітньо – 

наукового рівня вищої освіти, як правило, не більше 35% аудиторних занять. 

2.4. Графік освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії визначає 

календарні терміни навчального процесу та підсумкового контролю. 

2.5. Мінімальна сумарна тривалість канікул упродовж навчального року становить 8 тижнів.  

2.6. Покладення Інститутом на аспірантів обов’язків, не пов’язаних з виконанням відповід-

ної освітньо-наукової програми, забороняється. 

3. Зміст освіти та нормативна база організування освітнього процесу 

на третьому (освітньо-науковому) рівні 

3.1. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу охоплює: 

 освітньо-наукову програму спеціальності; 

 навчальний план спеціальності; 

 робочій навчальний план спеціальності; 

 програми навчальних дисциплін. 

3.2. Освітньо-наукова програма (надалі – ОНП) визначає вимоги до рівня освіти осіб, які 

можуть розпочати навчання, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх 

вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї ОНП, а також очіку-

вані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої 

освіти ступеня доктора філософії в межах певної спеціальності. 

3.3. Освітня складова освітньо-наукової програми формується з обов’язкової та вибіркової 

частин. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філо-

софії в ІРЕ ім. О.Я.Усикова НАН України становить 35 кредитів ЄКТС. 

 Обов’язкова частина освітньої складової ОНП містить перелік обов’язкових навчальних 

дисциплін. Вона формується, забезпечується і контролюється спеціально призначеними 

для цього установами НАН України відповідно наданих ним Президією НАН України 

завдань та повноважень, а також Інститутом в межах його повноважень. 

 Вибіркова частина містить науково та професійно орієнтовані дисципліни для спеціа-

льності 104 «Фізика та астрономія», перелік яких визначають особливості спеціальності, 

наукових шкіл Інституту, потреби ринку праці у фахівцях певної спеціальності, вимоги 

працедавців тощо, та дисципліни за вибором здобувачів, які обираються з урахуванням 

напрямку дисертаційного дослідження здобувача, його індивідуальних професійних та 

наукових потреб. Вибіркова частина освітньої програми формується, забезпечується і 

контролюється Інститутом.  

3.4. Освітня складова освітньо-наукової програми обов’язкових навчальних дисциплін перег-

лядається та оновлюється спеціально призначеними для цього установами НАН України 

відповідно наданих ним Президією НАН України повноважень (у співпраці з Інститу-

том). Освітня складова вибіркової частини щороку переглядається проєктною групою 

(групою забезпечення спеціальності) Інституту під час перегляду змісту навчальних пла-

нів, технологій навчання та оцінювання та оновлення навчальних і робочих програм з 

дисциплін, що забезпечують набуття відповідних компетентностей. 

3.5. Засвоєння здобувачами навчальних дисциплін може відбуватися на базі Інституту, а та-

кож в межах реалізації права на академічну мобільність – на базі інших вищих навчальних 

http://www.ire.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/12/PhD_2021_instruct.pdf
http://www.ire.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/12/PhD_2021_instruct.pdf
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закладів (наукових установ). 

3.6. Навчальний план – це нормативний документ Інституту, що регламентує навчання на 

третьому (освітньо-науковому) рівні за певною спеціальністю, який затверджує дирек-

тор Інституту. 

  Навчальний план розробляється на підставі освітньо-наукової програми. Його розробляє 

проектна група. Навчальний план визначає перелік та обсяг обов’язкових і вибірко-

вих навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення на-

вчальних занять та їхній обсяг, графік навчального процесу, форми проведення підсумко-

вого контролю. 

  На кожен навчальний рік проектна група розробляє робочий навчальний план спеціаль-

ності, що конкретизує перелік навчальних дисциплін та інших освітніх компонентів з 

урахуванням обраних здобувачами вибіркових дисциплін, а також види навчальних 

занять, їхній обсяг, форми підсумкового контролю тощо. Робочий навчальний план 

затверджує директор або заступник директора з наукової роботи. 

3.7. Індивідуальний план здобувача – це документ, за яким здобувач навчається і виконує 

наукові дослідження упродовж усього терміну навчання. Формування індивідуального 

навчального плану аспіранта передбачає можливість індивідуального вибору навчаль-

них дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньо-науковою програмою та 

навчальним планом (в обсязі, що становить не менш як 25 % загальної кількості креди-

тів ЄКТС). При цьому здобувачі мають право вибирати навчальні дисципліни, які 

пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження. 

  Індивідуальний план здобувача погоджується з науковим керівником у відповідності до 

теми дисертаційного дослідження, затвердженої вченою радою Інституту. 

4. Форми навчання в аспірантурі 

4.1. Навчання в аспірантурі Інституту здійснюється за очною (денною формою) – за рахунок 

коштів державного бюджету (за державним замовленням) або за рахунок коштів юри-

дичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав 

Інститут на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобу-

вачів вищої освіти ступеня доктора філософії); 

4.2. Усі здобувачі незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати аудиторні занят-

тя та проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуа-

льним навчальним планом та навчальним планом спеціальності. 

4.3. Формою організації освітнього процесу для здобувачів є навчальні заняття (аудиторні 

(лекції, практичні та семінарські заняття ), виконання індивідуальних завдань, самос-

тійна робота аспірантів (позааудиторні) та контрольні заходи. 

4.4. Самостійна (позааудиторна) робота здобувача є одним із способів активного, цілеспря-

мованого набуття нових для нього знань та умінь. Вона є основою його підготовки як 

фахівця, забезпечує набуття ним прийомів пізнавальної діяльності, сприяє розвитку ін-

тересу до творчої роботи, здатності вирішувати наукові та практичні завдання. 

4.5. Самостійна (позааудиторна) робота здобувача є однією з форм організації навчального 

процесу, це є самостійні навчальна та творча роботи, які виконуються у позааудиторний 

(вільний від обов’язкових навчальних занять) час за завданням і під методичним керів-

ництвом наукового керівника, але без його безпосередньої участі. Обсяг самостійної ро-

боти здобувача з кожної навчальної дисципліни регламентує навчальний план і повинен 

становити, як правило, не менш ніж 2/3 загального обсягу навчального часу здобувача, 

відведеного для вивчення навчальної дисципліни, а її зміст визначається робочою про-

грамою навчальної дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та рекомендаці-

ями викладача. Основні види самостійної роботи здобувача: 

– опрацювання навчального матеріалу (за конспектом лекцій, навчально-методичною та 

науковою літературою), пошук інформації в бібліотеках, мережі Інтернет, використання 

баз даних інформаційно-пошукових та довідникових систем; 
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– підготовка до виконання практичних занять, опрацювання інструкцій і методичних ре-

комендацій, оформлення звітів; 

– підготовка доповідей, рефератів, звітів; 

– виконання індивідуальних (розрахункових та розрахунково-графічних, навчально-

дослідних тощо) завдань; 

– самооцінювання знань і умінь із навчальних дисциплін; 

– науково-дослідницька робота (у тому числі під час виконання наукових робіт, напи-

сання кваліфікаційної роботи, статей, тез доповідей на конференціях тощо); 

– інші види самостійної роботи, спеціальні для конкретної навчальної дисципліни, напря-

му чи спеціальності (наприклад, переклад та опрацювання іншомовних наукових ви-

дань). 

4.6. Самостійну роботу здобувач може виконувати у бібліотеці, навчальних кабінетах, лабо-

раторіях тощо. Виконання здобувачем самостійної роботи передбачає, за необхідності, 

отримання консультацій або допомоги відповідного фахівця. Навчальний матеріал на-

вчальної дисципліни, передбачений робочою програмою навчальної дисципліни для за-

своєння здобувачем у процесі самостійної роботи, виноситься на поточний і підсумковий 

контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався під час аудиторних за-

нять. 

4.7. Координацію планування, організації та контролю самостійної роботи здобувачів забез-

печує учений секретар (завідувач аспірантури), викладачі відповідних дисциплін, завіду-

вачі відділів та наукові керівники аспірантів. Планування, організацію та контролювання 

самостійної роботи здобувачів в наукових відділах забезпечують викладачі відповідних 

дисциплін, завідувачі відділів та наукові керівники здобувачів. 

5. Забезпечення освітнього процесу 

5.1. Цикл загальної підготовки 

5.1.1. Відповідно до розпорядження Президії НАН України № 328 від 30.05.2016р. вико-

нання освітньої складової програм підготовки аспірантів установ НАН України щодо 

здобуття мовних компетентностей покладається на Центр наукових досліджень та ви-

кладання іноземних мов НАН України, який є головною установою в системі НАН Укра-

їни для підготовки кадрів вищої кваліфікації щодо вивчення іноземних мов і обслуговує 

усі відділення та регіональні центри Академії і входить до складу установ при Президії 

НАН України.  

5.1.2. Центр забезпечує:  

 проведення вступних іспитів із іноземних мов для осіб, що вступають до аспірантури 

Інституту, відповідно до рівня  європейського стандарту володіння іноземною мою 

В2; 

 поглиблене вивчення європейських іноземних мов претендентами на здобуття нау-

кового ступеня доктора філософії Інституту на рівні С1; 

 проведення кваліфікаційних іспитів з іноземних мов на рівні С1; 

5.1.3. Відповідно до розпорядження Президії НАН України № 328 від 30.05.2016р. вико-

нання освітньої складової програм підготовки аспірантів установ НАН України щодо 

оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями покладається на 

Центр гуманітарної освіти НАН України. 

5.1.4. Центр забезпечує: 

 підготовку (лекції, семінари в обсязі 6 кредитів ЄКТС) аспірантів Інституту до скла-

дання кваліфікаційного іспиту з набуття загальнонаукових (філософських) компете-

нтностей,  

 прийом кваліфікаційного іспиту з набуття загальнонаукових (філософських) компе-

тентностей. 

5.2. Цикл професійної підготовки 

http://langcenter.kiev.ua/
http://langcenter.kiev.ua/
http://langcenter.kiev.ua/movna.html
http://langcenter.kiev.ua/navch_vstup.html
http://langcenter.kiev.ua/movna.html
https://cgo.org.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80/
http://cgo.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0.pdf
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5.2.1. Організацію підготовки аспірантів і здобувачів Інституту щодо вивчення дисципліни 

«Методологія, організація та технологія наукових досліджень» забезпечує Інститут шля-

хом укладання договору про викладання курсу з висококваліфікованим викладачем, який 

має досвід викладання цієї чи споріднених дисциплін у закладах вищої освіти. При цьо-

му матеріал курсу має бути корельовано щодо тематики наукових досліджень аспірантів, 

зокрема в частині курсу, яка стосується патентування тощо.  

5.2.2. Викладач забезпечує відповідно до умов договору: 

 підготовку (лекції, семінари в обсязі 6 кредитів ЄКТС) здобувачів Інституту до скла-

дання заліку та іспиту з набуття загальних і фахових компетентностей,  

 прийом заліку та іспиту. 

5.3. Дисципліни вільного вибору аспіранта. 

5.3.1. Організацію підготовки аспірантів і здобувачів Інституту з вибіркових дисциплін що-

до вивчення 6 дисциплін за вибором аспіранта забезпечує Інститут. З цією метою нака-

зом директора Інституту № 29 від 20.12.2017р. призначені 6 відповідальних за курс ви-

кладачів з числа висококваліфікованих співробітників, які мають педагогічний стаж. Ку-

рси вільного вибору аспіранта поглиблюють його дослідницькі компетентності та знання 

спеціальних розділів фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін. 

5.3.2. Відповідальні за курси викладачі (куратори курсів): 

 забезпечують формування програми курсу, читання лекцій, приймання іспитів  і ве-

дення відповідної документації, 

 при формуванні програм курсів спираються на основні напрями наукової діяльності 

Інституту, досягнення його наукових шкіл, новітні наукові досягнення в світі, а та-

кож беруть до уваги тематику дисертаційних робіт аспірантів. 

 залучають до читання лекцій і формування програм курсів провідних вчених Інсти-

туту – висококваліфікованих фахівців з наукових напрямів, які входять до програми 

курсів. 

6. Порядок обрання здобувачами вибіркових дисциплін 

6.1. Вибіркові дисципліни є обов’язковою складовою навчального плану. 

6.2. В кінці 3 семестру навчання здобувач за погодженням наукового керівника обирає 3 дис-

ципліни для вибору з відповідної спеціальності, які пов’язані з тематикою його дисерта-

ційного дослідження. Обрані дисципліни здобувач відображає в індивідуальному навча-

льному плані на відповідний рік. 

6.3. За власним бажанням здобувач може додатково до 3 обраних ним вибіркових дисциплін 

прослухати курси лекцій за іншими вибірковими дисциплінами, які викладаються іншим 

аспірантам Інституту, повідомивши про свій намір відповідного викладача. 

7. Організація навчання здобувача за індивідуальним графіком навчання 

7.1. Індивідуальний графік навчання здобувача – це документ, який встановлює часові особ-

ливості реалізації індивідуального навчального плану аспіранта загалом або його частини 

впродовж певного навчального року. 

Індивідуальний графік навчання здобувача встановлюється тільки для аспірантів оч-

ної форми навчання. 

7.2. Здобувач, переведений на індивідуальний графік навчання, має право самостійно вивчати 

навчальні дисципліни, але зобов’язаний до термінів проведення заходів підсумкового кон-

тролю виконати всі види робіт, що передбачені індивідуальним навчальним планом. 

7.3. Дозвіл на навчання за індивідуальним графіком навчання можуть отримати здобувачі: 

 за станом здоров’я, що підтверджено висновком лікаря; 

  є вагітними жінками чи матерями дітей віком до 3-х років, що підтверджено відповід-

ними документами,  

http://www.ire.kharkov.ua/wp-content/uploads/2021/02/OK-3.pdf
http://www.ire.kharkov.ua/wp-content/uploads/2019/01/postgraduate-courses.pdf
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 беруть участь у програмах міжнародної академічної мобільності, що підтверджено 

академічною довідкою або запрошенням організації чи установи, що приймає здобувача; 

 проходять стажування з метою подальшого працевлаштування, що підтверджено від-

повідними документами.  

 з інших поважних причин, як визнано за рішенням Вченої ради; 

7.4. Здобувач, який має підтверджені підстави і виявив бажання навчатися за індивідуальним 

графіком навчання, не менш ніж за два тижні до початку періоду реалізації індивідуально-

го графіка навчання, зазначеного у заяві, подає ученому секретарю (завідувачу аспіранту-

ри) Інституту заяву. 

7.5. У разі отримання дозволу директора або заступника директора з наукової роботи Інститу-

ту, здобувач формує індивідуальний графік навчання та подає його для погодження уче-

ному секретарю (завідувачу аспірантури) Інституту. 

7.6. До кінця терміну реалізації індивідуального графіка навчання за аспірантом зберігається 

право на отримання стипендії, якщо на момент оформлення індивідуального графіка на-

вчання вона була призначена, та інші права відповідно до діючих норм законодавства. 

7.7. Здобувач несе персональну відповідальність за виконання індивідуального графіка. 

8. Контроль результатів навчання аспірантів 

8.1. Оцінювання результатів навчання здобувачів є складовою навчального процесу. Його 

проводять з метою встановлення  відповідності набутих аспірантами компетентностей ви-

могам нормативних документів щодо вищої освіти. 

8.2. Академічні досягнення здобувача визначають за допомогою 100-бальної шкали оцінюван-

ня з обов’язковим переведенням оцінок до чотирьох- або двобальної шкали. 

8.3. Здобувач зобов’язаний дотримуватися заданого викладачем графіка виконання 

обов’язкових індивідуальних робіт. 

Здобувачу, який із поважних причин (за медичними показаннями, сімейними обста-

винами, у зв’язку зі закордонним стажуванням тощо), підтверджених документально, не 

мав можливості виконати обов’язкові індивідуальні роботи, встановлюється індивідуаль-

ний графік їх виконання. 

8.4. У разі виявлення порушень академічної доброчесності при виконанні обов’язкових інди-

відуальних робіт, ці види робіт здобувачу не зараховуються. У випадку відпрацювання 

невиконаних вчасно обов’язкових індивідуальних робіт до терміну проведення екзамену, 

передбаченого графіком підсумкового контролю, здобувач отримує допуск до підсумко-

вого контролю.  

8.5. Здобувача, який без поважних, документально підтверджених підстав не виконав 

обов’язкові індивідуальні роботи з однієї або двох навчальних дисциплін може бути від-

раховано за невиконання індивідуального навчального плану. 

8.6. Для навчальної дисципліни, з якої навчальним планом передбачено іспит /екзамен/, під-

сумкова оцінка складається з оцінки поточного контролю результатів навчання упродовж 

року та оцінки результатів навчання при проведенні контрольних заходів під час контро-

лю протягом року (якщо вони проводились).  

8.7. Для навчальної дисципліни, з якої передбачено залік, підсумкова оцінка виставляється за 

100-бальною шкалою оцінювання за результатами поточного контролю та за результатами 

заліку. 

8.8. Підсумковий контроль проводять у формах іспиту /екзамену/ або заліку з конкретної на-

вчальної дисципліни за накопичувальною системою і в терміни, встановлені графіком 

освітнього процесу. Форма підсумкового контролю визначається навчальним планом та 

відображається у робочій програмі навчальної дисципліни. 

8.9. Іспит /екзамен/ – форма контролю засвоєння здобувачем теоретичного та практичного 

матеріалу (результатів навчання) з окремої навчальної дисципліни за навчальний рік.  

До іспиту виносяться теоретичні питання, типові та комплексні завдання, що потре-

бують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання й застосувати їх для вирі-
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шення практичних завдань, за матеріалом, що передбачений робочою програмою навча-

льної дисципліни. 

8.10. Іспити здобувачі складають у терміни, визначені розкладом підсумкового контролю, але 

не пізніше терміну завершення навчального року. 

8.11. Здобувачі, які не з’явились на екзамени без поважних причин, вважаються не атестованими. 

8.12. Іспити в терміни підсумкового контролю проводять лектори відповідної дисципліни. 

8.13. Залік (диференційований залік) – форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні 

засвоєння здобувачем навчального матеріалу з певної дисципліни сумарно за всіма вида-

ми робіт, передбаченими робочою програмою навчальної дисципліни.  

8.14. Здобувач вважається таким, що складав підсумковий контрольний захід, якщо він з’явився 

на нього та виконав завдання, або виконав контрольні завдання достроково, за індивідуа-

льним планом. 

8.15. Здобувач, який захворів під час підсумкового контролю, зобов’язаний повідомити Аспіра-

нтуру Інституту про свою хворобу в день екзамену та після одужання надати до Аспіран-

тури Інституту медичну довідку. 

8.16. Здобувач, який не з’явився на контрольний захід без поважної причини, вважається не 

атестованим. 

8.17. Під час виконання завдань іспиту здобувач має право звернутися до викладача за 

роз’ясненням змісту завдання. Забороняється користуватися мобільними телефонами, 

планшетами тощо, обмінюватися інформацією у будь-якій формі або використовувати ін-

ші матеріали та засоби, крім дозволених викладачем. 

8.18. Викладачі повинні контролювати дотримання здобувачами встановленого порядку здійс-

нення заходу підсумкового контролю. У разі його порушення аспірантом, викладач може 

відсторонити цього здобувача від виконання завдання, повідомивши про це вченого сек-

ретаря (завідувача аспірантури) Інституту. 

8.19. Під час підсумкового контролю, перед складанням контрольного заходу з навчальної дис-

ципліни, викладач, як правило, проводить для здобувачів консультацію. 

8.20. Іспит проводиться в межах одного робочого дня. Результати оцінювання виконаних здо-

бувачем робіт викладач доводить до відома здобувачів. 

8.21. Здобувач, який не погоджується з виставленою оцінкою, має право звернутися з письмо-

вою апеляцією до директора Інституту не пізніше наступного робочого дня після прове-

дення іспиту. Лектор з цієї навчальної дисципліни, завідувач відділу та учений секретар 

(завідувач аспірантури) та/або призначений викладач зобов’язані розглянути апеляцію у 

присутності здобувача та упродовж двох робочих днів та прийняти остаточне рішення. 

8.22. Результат розгляду апеляції фіксується на письмовій роботі здобувача і підтверджується 

підписами відповідних осіб, які розглядали апеляцію. 

8.23. При оцінюванні результатів навчання здобувача з навчальної дисципліни викладач не має 

права додавати чи віднімати будь-яку кількість балів за відвідування здобувачем занять. 

9. Ліквідування академічних заборгованостей 

9.1. Комісії з ліквідування академічних заборгованостей та графік ліквідування заборгова-

ностей з дисциплін формує учений секретар (завідувач аспірантури) на підставі пропо-

зицій відповідальних за викладання курсів лекцій установ та викладачів. Склад комісій 

та графік ліквідування затверджує заступник директора з наукової роботи. 

9.2. Центр гуманітарної освіти і викладання іноземних мов НАН України та Центр гуманіта-

рної освіти НАН України організують процес ліквідування академічних заборгованостей 

з дисциплін, які вони забезпечують. 

9.3. Ліквідування академічної заборгованості з навчальної дисципліни перед комісією здо-

бувачі здійснюють в усній формі як комплексну перевірку їхнього рівня знань та вмінь з 

конкретної дисципліни.  

9.4. У випадку отримання здобувачем від 0 до 25 балів комісія не атестує аспіранта  та ви-

ставляє оцінку «незадовільно». 
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9.5. Оцінка, виставлена комісією, є остаточною. 

9.6. Здобувач, який після завершення роботи комісій не атестований, відраховується з Інсти-

туту за невиконання індивідуального начального плану. 

9.7. За наявності поважних, документально підтверджених підстав відсутності на підсум-

кових контрольних заходах здобувачу може бути встановлений індивідуальний графік 

ліквідування академічних заборгованостей.  

10. Відрахування, переривання навчання, поновлення та переведення аспірантів 

10.1. Порядок переведення, відрахування та поновлення аспірантів, надання здобува-

чам академічної відпустки, а також зміни джерела фінансування та форми навчання рег-

ламентується відповідними нормативними документами у сфері освіти. 

10.2. Підставами для відрахування здобувача є: 

 завершення навчання за відповідною освітньо-науковою програмою; 

 власне бажання; 

 переведення до іншого закладу вищої освіти; 

 невиконання індивідуального навчального плану, що підтверджене рішенням вченої 

ради; 

 порушення умов договору (контракту), якщо такий укладено між Інститутом та здо-

бувачем, та/або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує навчання здобувача; 

 інші випадки, передбачені чинним законодавством. 

10.3. Здобувач має право на перерву в навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможли-

влюють виконання освітньо-наукової програми (за станом здоров’я, призовом на строко-

ву військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами 

тощо). Таким аспірантам надається академічна відпустка в установленому порядку. На-

вчання чи стажування в освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних держав) 

може бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними 

актами чи договорами між закладами вищої освіти в частині реалізації права на академі-

чну мобільність. 

10.4. Здобувач, відрахований аспірантури з Інституту до завершення аспірантури з по-

важних причин, має право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу. 

10.5. Здобувачу, який відрахований з аспірантури Інституту, видається академічна до-

відка. До академічної довідки вносяться відомості про зараховані навчальні дисципліни – 

обсяг у кредитах та оцінки за національною шкалою та шкалою ЄКТС окремо за кожен 

навчальний рік. Навчальні дисципліни, з яких здобувач одержав незадовільні оцінки, до 

академічної довідки не вносяться. 

10.6. Поновлення осіб в аспірантурі здійснюється наказом директора.  

11. Порядок надання платних освітніх послуг з вивчення здобувачами окремих навча-

льних дисциплін 

11.1. Відповідно до переліку платних послуг, які може надавати Інститут у сфері освітньої дія-

льності згідно законодавства, здобувач має право на вивчення додаткових, вибраних за 

власним бажанням, навчальних дисциплін понад обсяги, встановлені індивідуальним на-

вчальним планом (факультатив). 

11.2. Граничним терміном поточної атестації здобувача з окремих навчальних дисциплін є 

останній день підсумкового контролю.  

11.3. Вивчення навчальних дисциплін, вказаних у п. 10.1 цього Положення, передбачає допов-

нення затвердженого індивідуального навчального плану. 

11.4. Організування вивчення окремих навчальних дисциплін, передбачених п. 10.1, складання 

екзаменів та диференційованих заліків, а також отримання консультацій, здійснюється ві-

дповідно до пп. 10.5–10.10. 

11.5. Здобувач, який бажає вивчити факультативні дисципліни, подає директору Інституту від-
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повідну заяву. 

11.6. Учений секретар (завідувач аспірантури), упродовж тижня після закінчення терміну робо-

ти комісій з ліквідування академічних заборгованостей приймає заяви здобувачів та офо-

рмлює угоди про надання додаткових освітніх послуг. 

11.7. Здобувач зобов’язаний впродовж п’яти робочих днів після дати укладання угоди внести на 

розрахунковий рахунок Інституту кошти, передбачені індивідуальним кошторисом, і по-

дати до фінансової структури  Інституту квитанцію, яка засвідчує факт оплати. 

11.8. На підставі укладеної угоди готується проект наказу про надання здобувачу додаткових 

освітніх послуг у сфері освітньої діяльності. Наказ є підставою для формування або кори-

гування індивідуального навчального плану. 

11.9. Складання екзаменів або диференційованих заліків із навчальних дисциплін, вказаних у 

п.10.1, з яких здобувач був не атестований, здійснюється до початку підсумкового конт-

ролю згідно з графіком навчального процесу для здобувачів. 

11.10. У разі додаткового вивчення навчальних дисциплін формування або коригування індиві-

дуального навчального плану здобувача повинно бути завершено протягом двох тижнів 

після закінчення терміну роботи комісій з ліквідування академічних заборгованостей. 
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