
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 2021р. 

за спеціальністю 091 – Біологія (Гідробіологія), 091 – Біологія (Іхтіологія) 

 

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які 

мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). 

Прийом на навчання до аспірантури Інституту гідробіології здійснюється на 

конкурсній основі за результатами вступних випробувань. 

Для вступу до аспірантури подаються такі документи:  

 заява вступника; 

  копія документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, та копія 

додатку до нього; 

  особовий листок з обліку кадрів, завірений за місцем праці; 

  копія трудової книжки, завірена за місцем праці; 

  список опублікованих наукових праць і винаходів;  

  відбитки опублікованих наукових статей/тез зі спеціальності (дві і більше); 

  наукова доповідь (презентація) дослідницької пропозиції з рекомендаційним 

листом передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди; 

  копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, передбачену Законом 

України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 

  копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

  копія військово-обліковий документа (у військовозобов’язаних – військового 

квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку 

до призовних дільниць); 

  чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;  

  міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 – С2 (за 

наявності);  

  заява про надання згоди на збір та обробку персональних даних;  

 

Копії документів засвідчуються за оригіналами в Інституті гідробіології. Копії 

документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 

Вступні випробування складаються з вступних іспитів:   

 зі спеціальності 091 – Біологія (Гідробіологія) або 091 – Біологія (Іхтіологія) (в 

обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);   

 з іноземної мови (англійської, німецької або французької) за програмою, яка 

відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.  

 

Вступник, який підтвердив свій рівень знання дійсним сертифікатом (рівня 

B2-С2), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Зазначені 

сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з 

найвищим балом. 

Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями, що 

створююся в Інституті. 



Програми вступних іспитів оприлюднені на сайті Інституту: 

http://hydrobio.kiev.ua/images/text/doc/4_Hydrobiol_pr_u.pdf 

http://hydrobio.kiev.ua/images/text/doc/5_Ichtyology_pr_u.pdf 

 

Конкурсний відбір вступників відбуватиметься за сумою балів, отриманих за 

вступні іспити зі спеціальності та іноземної мови, а також додаткових балів, 

нарахованих за навчальні та наукові досягнення та дослідницьку пропозицію. 

 

Дослідницька пропозиція – це науковий текст, в якому обґрунтовується 

тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки 

у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач 

тощо (14 кегль, 5 – 10 стор.). Вступник подає дослідницьку пропозицію в 

електронному варіанті до 6 вересня 2021 р. На основі поданого тексту вступник готує 

презентацію, з якою виступає перед предметною комісією. 

 

Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури 

та дослідницька пропозиція оцінюється на вступному іспиті зі спеціальності 

предметною комісією з прийому вступного іспиту зі спеціальності.  

 

Конкурсний бал (КБ) вступника формується за формулою:  

КБ = РІС+РІМ+ДБ, де: 

 РІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною шкалою),  

– РІМ – результат вступного іспиту іноземної мови (за 100 бальною шкалою),  

 ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (за 100 бальною шкалою), 

де до 40 балів складає дослідницька пропозиція, та до 60 балів – попередні академічні 

досягнення.  

 

 
Навчальні та наукові досягнення Код Кількість балів 

Дослідницька пропозиція ДБ0 до 40 

Диплом переможця та призера студентських 

олімпіад з фаху та конкурсу наукових робіт з фаху1 

ДБ1 20 

Стаття у виданні, яке входить до міжнародних наукометричних 

баз (Scopus, Web of Science, Index Copernicus та інші) за обраною 

спеціальністю2 

ДБ2 15 (кожна) 

Стаття у вітчизняному науковому фаховому виданні або у 

закордонному виданні (за спеціальністю)2 

або патент чи авторське свідоцтво 

ДБ3 10 (кожна) 

Стаття чи матеріали конференції, обсяг не  менше 4 стор.  (за 

спеціальністю)2 

ДБ4 5 (кожна) 

Участь у науковій українській конференції (за умови 

опублікування тез доповіді за обраною спеціальністю)2 

ДБ5 3 (кожна) 

Участь у науковій міжнародній конференції (за умови 

опублікування тез доповіді за обраною спеціальністю)2 

ДБ6 5 (кожна) 

Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою за обраною 

спеціальністю 

ДБ 10 

1 – за час навчання в магістратурі; 

2– за період не більше трьох років до моменту вступу 

(ДБ2+ ДБ3+ ДБ4+ ДБ5+ ДБ6= в  сумі не більше як 30 балів) 

 

http://hydrobio.kiev.ua/images/text/doc/4_Hydrobiol_pr_u.pdf
http://hydrobio.kiev.ua/images/text/doc/5_Ichtyology_pr_u.pdf


Прийом документів: до  9 вересня 2021 р., у робочі дні з 10 до 16 год., кім. 228.  

 

Строки проведення вступних іспитів: 10 вересня – 30 вересня 2021 р.  

 

Термін зарахування вступників за державним замовленням: до 15 жовтня 2021 р.  

 

Початок навчання в аспірантурі: 1 листопада 2021 р. 

 

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири 

роки. 

 

Розмір стипендії аспіранта денної форми становить 7264 грн. на місяць. 

 

Аспірантам, що навчаються з відривом від виробництва за державним 

замовленням, надається місце у гуртожитку. 

 

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»).   

 

Довідки за тел. (044) 418-22-71 / +38 067 275 5253  (вчений секретар) 

 


