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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ
Інституту гідробіології НАН України у 2017 році
І. Загальні засади
1. Правила прийому до аспірантури Інституту гідробіології НАН України у
2017 році розроблено відповідно до Закону України від 26.11.2015 року № 848VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність», постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
(наукових установах)» та «Умов прийому на навчання до вищих навчальних
закладів України в 2017 році», затверджених наказом Міністерства освіти і
науки України від 13.10.2016 № 1236 та затверджені вченою радою Інституту
гідробіології НАН України у 2016 році (прот. № 11 від 23.11.2016 р.)
2. Правила прийому до аспірантури Інституту оприлюднюються на веб-сайті
Інституту.
3. Правила прийому до аспірантури Інституту визначають:
процедуру та перелік подання документів для вступу;
зміст, форму і для конкурсного відбору вступників до аспірантури за кожною
спеціальністю або відповідною галуззю знань.
4. Інститут розміщує на сайті оголошення про конкурсний прийом до
аспірантури і обсяги державного замовлення на підготовку науковопедагогічних кадрів через аспірантуру у 2017 р. для Інституту гідробіології
НАН України зі спеціальності 091 – Біологія, спеціалізація: гідробіологія,
іхтіологія.
Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за
спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року
№ 266.
Затверджені правила прийому до аспірантури діють з 1 березня 2017 року
до 31 серпня 2018 року.
5. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за ступенем
доктора філософії є ліцензія Міністерства освіти і науки України щодо надання

відповідних освітніх послуг (наказ МОН України від 03.08.2016 № 933) та
затверджені вченою радою Інституту Правила прийому до аспірантури
Інституту гідробіології (протокол вченої ради від 21.12.2016 № 12).
6. Вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії не
допускається.
7. Підготовка громадян України в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів
Державного бюджету України (за державним замовленням) або за рахунок
коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).
II. Порядок проведення вступних випробувань
1. Прийом на навчання до аспірантури Інституту гідробіології здійснюється на
конкурсній основі за результатами вступних випробувань.
2. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до вищих навчальних
закладів (наукових установ) приймаються особи, які здобули ступінь магістра
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
3. До вступних випробувань допускаються вступники, які вчасно подали всі
необхідні документи для вступу. Приймальна комісія може відмовити
вступнику у допуску до проходження вступних випробувань в аспірантуру
виключно у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих
документів, визначених цими Правилами прийому.
4. Для вступу до аспірантури подаються такі документи:
 заява вступника;
 медична довідка про стан здоров’я за формою № 286-у;
 копія документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, та
додаток до нього;
 ксерокопії наукових статей зі спеціальності (дві, або більше) або реферат з
обраної спеціальності (у разі відсутності науковий статей за обраною
спеціальністю);
 рекомендаційний лист передбачуваного наукового керівника за результатами
співбесіди, з оцінкою реферату / наукових праць з обраної спеціальності;
 документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону
України «Про громадянство України»);
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 особовий листок з обліку кадрів (форма П2-ДС), завірений за місцем праці;
 копія трудової книжки, завірена за місцем праці;
 три кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 витяг з протоколу засідання вченої ради ВНЗ для осіб, рекомендованих в
аспірантуру безпосередньо після закінчення ВНЗ;

 заява про надання згоди на збір та обробку персональних даних;
 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).
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією
Інституту гідробіології. Копії документа, що посвідчує особу, військового
квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії
документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
5. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії
складаються з:
 вступного іспиту зі спеціальності 091 – Біологія, спеціалізація: гідробіологія,
або 091 – Біологія, 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);
 вступного іспиту з філософії.
6. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття
ступеня доктора філософії, в першу чергу зараховуються бали вступних іспитів
зі спеціальності та іноземної мови, філософії, а також результати інших форм
вступних випробувань: наявність наукових публікацій, реферат з обраного
напряму досліджень, співбесіда з майбутнім керівником.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови,
дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing
System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче
рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного
рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час
визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до
результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.
6. Вага вступних іспитів зі спеціальності та іноземної мови становить по 40
відсотків конкурсного балу, вага вступного іспиту з філософії становить 20
відсотків конкурсного балу.
7. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури
Приймальна комісія ухвалює рішення щодо кожного вступника на основі
конкурсної системи.

8. У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні
до аспірантури мають вступники:
 рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою радою ВНЗ (наукової
установи);
 які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою;
 мають наукові статті, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях;
 мають сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови за професійним
спрямуванням, що підтверджує рівні В2 - С2;
 скеровані Міністерством освіти і науки України на навчання цільовим
призначенням для навчання.
9. Вступникам, які вступають до аспірантури Інституту з іншої галузі знань
(спеціальності) чим та, яка зазначена в їх дипломі магістра, можуть бути
призначені додаткові вступні випробування.
10. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до
аспірантури Інституту протягом 12 місяців.
11. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями у
кількості 3–5 осіб, які призначаються Директором інституту, до складу яких
включаються доктори філософії та доктори наук, які здійснюють наукові
дослідження у відповідній спеціальності та відповідають за виконання
відповідної освітньо-наукової програми. До предметних комісій можуть також
бути призначені потенційні наукові керівники вступників.
12. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури
приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою,
визначеною Правилами прийому до аспірантури Інституту гідробіології НАН
України.
13. Зарахування до аспірантури проводиться наказом Директора Інституту.
14. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до
аспірантури вступнику повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття
приймальною комісією відповідного рішення.
15. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Інститутом
гідробіології НАН України, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок
роботи якої затверджуються наказом Директора.
16. Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та
юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.
17. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

18. Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом
Директора Інституту призначається науковий керівник – штатний науковий або
науково-педагогічний працівник з науковим ступенем. Кількість аспірантів,
прикріплених до наукового керівника – доктора наук, не повинна перевищувати
5 осіб одночасно (разом з докторантами), а для наукового керівника – доктора
філософії – 3 осіб, включаючи аспірантів, підготовка яких здійснюється поза
державним замовленням.
19. Рішенням вченої ради одному аспіранту може бути призначено два або
більше наукових керівників з відповідним розподілом годин навчального
навантаження між ними.
20. Особи, які раніше навчалися в аспірантурі за державним замовленням,
правом прикріплення до Інституту з метою навчання на третьому рівні вищої
освіти не користуються.
Правила прийому до аспірантури у 2017 році розглянуто та затверджено на засіданні вченої
ради Інституту гідробіології НАН України установи (прот. № 11 від 21.12.2016 р.).

