
 
О г о л о ш е н н я 

Інститут гідробіології Національної академії наук України 
проводить набір до аспірантури з підготовки докторів філософії на 2020р. 
за спеціальністю 091 Біологія (спеціалізація: гідробіологія; іхтіологія).  

 

 В Інституті гідробіології НАН України діє освітній цикл - підготовка наукових і 
науково-педагогічних кадрів у форматі програми Доктора філософії (PhD) – третій 
освітньо-науковий рівень вищої освіти.  Нормативний строк підготовки доктора 
філософії в аспірантурі становить чотири роки. На навчання приймаються особи, які 
здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).  

Вступники до аспірантури подають такі документи: 

 заява вступника; 

 копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, та додаток до нього; 

 особовий листок з обліку кадрів, завірений за місцем праці; 

 ксерокопії наукових статей зі спеціальності та винаходів (дві і більше) або реферат з 
обраної спеціальності (у разі відсутності науковий статей за обраною 
спеціальністю);  

 медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-о;  

 копія трудової книжки, завірена за місцем праці; 

 рекомендаційний лист передбачуваного наукового керівника за результатами 
співбесіди, з оцінкою реферату / наукових праць з обраної спеціальності; 

 ксерокопію паспорта; 

 ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;  

 військово-обліковий документ для військовозобов'язаних; 

 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

 заява про надання згоди на збір та обробку персональних даних та  повідомлення 
про права у зв'язку із включенням персональних даних до бази персональних 
даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються; 

 клопотання з місця роботи про скерування на навчання до цільової аспірантури з 
гарантією оплати витрат на підготовку (за підписом керівника установи) – для 
контрактної форми навчання. 

Паспорт, дипломи про вищу освіту, військово-обліковий документ подаються  
особисто. 

 Прийом на навчання до аспірантури Інституту гідробіології здійснюється на 
конкурсній основі за результатами вступних випробувань. Також проводиться прийом 
до аспірантури на навчання за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах 
контракту. 
 Вступні випробування складаються з: вступного іспиту зі спеціальності 091 – Біологія, 
спеціалізація гідробіологія або спеціалізація іхтіологія (в обсязі стандарту вищої освіти магістра 
з відповідної спеціальності); вступного іспиту з іноземної мови (за вибором – англійської, 
німецької або французької в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських 
рекомендацій з мовної освіти). 

 Аспірантам, що навчаються з відривом від виробництва за державним 
замовленням, надається стипендія та місце у гуртожитку. 

Прийом документів – до 2 вересня.   
Отримати довідку можна у вченого секретаря за тел. (044) 418-22-71  
або +38 067 275 5253.  
Документи приймаються за адресою:  

04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12, каб. 228. (2-й поверх);  
(проїзд: від ст. метро Оболонь автобус № 73, № 100, № 102 – до зупинки «Інститут 
гідробіології»).   


