






Додаток  

Рекомендації до формування переліку, обрання фахових навчальних дисциплін та 

дисциплін, спрямованих на розвиток Soft Skills, здобувачами вищої освіти ступеня 

доктора філософії та строки виконання заходів 

 

1. Матеріали стосовно методичного та кадрового забезпечення навчальних 

дисциплін, які планується включити в перелік вибіркових, надаються в електронному 

вигляді із власних акаунтів корпоративного поштового сервісу університету *@nmu.one 

на електронну адресу відповідального за координацію та контроль процедури обрання 

навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії – Дмитру 

ЦИПЛЕНКОВУ. Кінцевий строк подачі пакету документів – 18.12.2022.  

2. Якщо дисципліна в минулому навчальному році вже була включена до переліку 

вибіркових, а методичне та кадрове забезпечення не зазнало істотних змін, то матеріали 

повторно не надаються, достатньо проінформувати відповідальну особу про доцільність 

її включення до переліку вибіркових і на наступний навчальний рік. У цьому випадку в 

робочій програмі навчальної дисципліни вказується відповідна позначка про 

пролонгацію програми на наступний рік з актуалізацією документа на вебсайті 

університету на відповідній сторінці кафедри. 

3. Для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії очної (денної, вечірньої) 

форми навчання дисципліни, які спрямовані на розвиток Soft Skills, викладаються 

протягом 7-ї чверті з аудиторним навантаженням 5 годин на тиждень для кожної 

дисципліни, для заочної форми – 10 годин для кожної дисципліни.  

4. Для вибіркових фахових дисциплін аудиторне навантаженням за навчальними 

заняттями складає:  

‒ для дисциплін обсягом 4 кредити ЄКТС (120 годин) – 5 годин на тиждень для 

очної (денної, вечірньої) форми навчання та 12 годин на чверть для заочної. Для очної 

(денної, вечірньої) форми навчання  викладання планувати у 7-мій чверті; для заочної – 

4-й семестр. 

‒ для дисциплін обсягом 8 кредитів ЄКТС (240 годин) – 5 годин на тиждень для 

очної (денної, вечірньої) форми навчання та 12 годин на семестр для заочної форми. Для 

денної та вечірньої форм викладання планувати у 5-й, 6-й та 7-мій чвертях; для заочної 

– 3-й та 4-й семестр.  

Кількість запропонованих дисциплін має забезпечити вибір аспіранта за кожною 

освітньою програмою з урахуванням тематики наукових досліджень.  

Перелік дисциплін подавати за формою, що наведена нижче. 
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Перелік вибіркових фахових дисциплін та дисциплін, спрямованих на 

розвиток Soft Skills, здобувачів вищої освіти доктора філософії 

(на 2023/2024 навчальний рік) 

№ 

з/п 
Дисципліна 

Обсяг, 

години/ 

кредити 

Кафедра 

Темп викладання  

лк; пр/сем; лаб 

Чверть 

Шифр 

спеціальності 

(-стей), для 

якої (-их) 

призначена 

дисципліна 

Посилання на 

вебсторінку 

розташування 

робочої 

програми та 

силабусу 

дисципліни 

Очна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Фахові навчальні дисципліни 
1         

2         

         

Дисципліни, спрямовані на розвиток Soft Skills 

1         

2         
 

З переліком дисциплін поданих на 2022/2023 навчальний рік можна ознайомитися 

за посиланням: https://as-doc.nmu.org.ua/ua/for_phd.php   
 

4. Заходи з формування (оновлення) переліку вибіркових навчальних дисциплін, 

строки виконання та процедуру обрання здобувачами вищої освіти навчальних 

дисциплін наведено в таблиці.  

 

Заходи з формування переліку вибіркових навчальних дисциплін та 

процедура їх обрання здобувачами вищої освіти 

№ Заходи Відповідальні 
Строки 

виконання 

1 
Створення робочої групи (оновлення складу у 

разі необхідності) з розгляду пропозицій 

викладачів кафедр щодо переліку вибіркових 

навчальних дисциплін 

Завідувач аспірантури і 

докторантури  

до 16 січня 2023 

року 

2 Надання на розгляд робочої групи пропозицій 

щодо включення навчальних дисциплін до 

переліку вибіркових дисциплін.  

Пропозиція повинна включати: 

 робочу програму дисципліни,  

 силабус,  

 кадрове забезпечення  

Завідувачі кафедр 

3 Формування (оновлення) переліку вибіркових 

фахових дисциплін та дисциплін, спрямованих 

на розвиток Soft Skills. 

Робоча група 

4 Затвердження переліку вибіркових навчальних 

дисциплін  

Завідувач аспірантури і 

докторантури 

5 Оприлюднення переліку вибіркових 

навчальних дисциплін на вебсайті 

університету 

ІКК  

Відділ аспірантури і 

докторантури  

https://as-doc.nmu.org.ua/ua/for_phd.php


№ Заходи Відповідальні 
Строки 

виконання 

6 Інформування здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії щодо 

запропонованого переліку вибіркових 

навчальних дисциплін 

Відділ аспірантури і 

докторантури, кафедри  

до 20 лютого 

2023 року 

7 Обрання кожним здобувачем вищої освіти 

бажаних дисциплін із переліку з огляду на 

кількість кредитів ЄКТС відповідно до 

освітньої програми 

Здобувачі вищої освіти, 

відділ аспірантури і 

докторантури 

8 Визначення переліку вибіркових фахових 

навчальних дисциплін та дисциплін, які 

спрямовані на розвиток Soft Skills, для 

викладання 

Відділ аспірантури і 

докторантури, 

навчально-методичний 

відділ 

9 Формування списків здобувачів вищої освіти 

для вивчення обраних фахових дисциплін та 

дисциплін, які спрямовані на розвиток Soft 

Skills 

Відділ аспірантури і 

докторантури, 

навчально-методичний 

відділ 

до 06 березня 

2023 року 

10 Додаткове обрання здобувачами вищої освіти 

дисциплін із переліку для викладання, якщо 

їхній попередній вибір не реалізується через 

невідповідність мінімально встановленій 

чисельності здобувачів у групі 

Відділ аспірантури і 

докторантури, 

навчально-методичний 

відділ 

11 Формування остаточних списків здобувачів 

вищої освіти для вивчення вибіркових 

навчальних дисциплін 

Відділ аспірантури і 

докторантури, 

навчально-методичний 

відділ 

12 Внесення до індивідуальних планів роботи 

аспірантів обраних для вивчення дисциплін 

Відділ аспірантури і 

докторантури 

13 Формування груп та потоків здобувачів вищої 

освіти для вивчення вибіркових навчальних 

дисциплін, які спрямовані на розвиток Soft 

Skills, та вибіркових фахових навчальних 

дисциплін 

Відділ аспірантури і 

докторантури, 

навчально-методичний 

відділ 

14 Внесення назв та параметрів (кількість 

кредитів ЄКСТ, аудиторні години за видами 

навчальних занять, форма підсумкового 

контролю) вибіркових навчальних дисциплін, 

що спрямовані на розвиток Soft Skills, та 

фахових навчальних дисциплін до навчальних 

планів на поточний навчальний рік 

Відділ аспірантури і 

докторантури, 

навчально-методичний 

відділ 

до 27 березня 

2023 року 

15 Складання та надання нарядів кафедрам на 

виконання навчального навантаження за 

вибірковими дисциплінами, які спрямовані на 

розвиток Soft Skills, та фаховими вибірковими 

дисциплінами 

Відділ аспірантури і 

докторантури, 

навчально-методичний 

відділ 

16 Складання та надання нарядів диспетчерській 

службі на складання розкладу занять за 

вибірковими дисциплінами, які спрямовані на 

розвиток Soft Skills, та фаховими вибірковими 

дисциплінами 

Відділ аспірантури і 

докторантури, 

навчально-методичний 

відділ 

 


