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Порядок 

вибору навчальних дисциплін аспірантами  

Національного транспортного університету 

 

1. Загальні положення 

 

1.1.Навчальний план підготовки аспірантів за кожною освітньо-

науковою програмою (ОНП) у Національному транспортному університеті 

включає вибіркову складову (вибіркові навчальні дисципліни) обсягом 15 

кредитів ЄКТС. 

1.2. Обрані та складені аспірантом (отримано позитивну оцінку за 

результатами поточного та підсумкового контролю) дисципліни заносяться до 

індивідуального  плану роботи аспіранта та до академічної довідки. 

1.3. Принцип вільного вибору дає змогу кожному аспіранту вивчати 

навчальні дисципліни, компетентності з яких потрібні йому для виконання 

дисертаційного дослідження. 

1.4. Аспіранти мають право обирати навчальні дисципліни вільного 

вибору, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти та /або інших 

освітньо-наукових програм підготовки здобувачів ступеня доктора філософії, 

які пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження, за погодженням зі своїм 

науковим керівником та завідувачем відділу аспірантури і докторантури. 

1.5. Аспіранти мають здійснити вибір навчальних дисципліни до 15 

вересня поточного року. 

 

2. Процедура вибору навчальних дисциплін 

2.1. Аспіранти ознайомлюються зі змістом та запланованими 

результатами навчання за кожною з навчальних дисциплін, які пропонуються 

до вибору на третьому та інших рівнях вищої освіти у НТУ. 

2.2. Зі змістом вибіркових навчальних дисциплін які пропонується до 

вивчення на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в НТУ можна 

ознайомитися у відділі аспірантури та докторантури та на сайті НТУ. 

2.3. Аспіранти здійснюють вибір навчальних дисципліни та подають 

заяву (за зразком) до відділу аспірантури і докторантури. 

2.4. У випадку, коли аспірант обирає для вивчення навчальні 

дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, він має подати до 

відділу аспірантури і докторантури погоджену з науковим керівником заяву, в 

якій обґрунтовує потребу вивчення обраних ним дисциплін, що викладаються 

на інших рівнях вищої освіти, зважаючи на тематику дисертаційного 

дослідження. 



2.5. Завідувач відділу аспірантури і докторантури визначає фактичну 

можливість прикріплення аспіранта до академічної групи здобувачів, для яких 

передбачено викладання зазначеної дисципліни та у разі наявності такої 

можливості формує проект відповідного розпорядження. 

2.6. Після вибору відповідних навчальних дисциплін усіма аспірантами 

відділ аспірантури і докторантури формує розклад навчальних занять 

аспірантів. 

Вибір навчальних дисциплін можливий: 

- в дистанційному режимі (заповнити анкету: «Вибір навчальних 

дисциплін»; 

- оформити власноруч заяву за зразком; 

- надіслати скан-, або фотокопію заяви на електронну адресу відділу 

аспірантури і докторантури або у груповий чат. 
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Завідувачу відділом аспірантури і 

докторантури 

Рутковській І.А. 

аспіранта ____ року навчання 

спеціальності ______________ 

__________________________ 

 

 

 

Заява 

Прошу внести до індивідуального навчального плану _______ року 

підготовки ___ семестру здобувачів третього освітньо-наукового рівня здобуття 

вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 

________________________________________ вибіркову навчальну дисципліну 

«____________________________________». 

 

 

Дата                                                                  Підпис 


