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Правила прийому до аспірантури 

Інституту відновлюваної енергетики НАН України 

Відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затвердженого 
постановою  Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266, згідно 
постанови  Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 “Про 
Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) ” та закону 
України “Про вищу освіту” до аспірантури ІВЕ НАН України на конкурсній 
основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста 
або магістра за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка».  

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

здійснюється: 

- в аспірантурі за очною (денною) формою навчання; 

- поза аспірантурою (для осіб, які професійно проводять наукову, 
науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем 
роботи). 

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 
чотири роки. 

 Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється: 

- за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням); 

- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах 

контракту). 

Прийом документів на конкурс до аспірантури інституту проводиться 
до 10 вересня 2016 року, а зарахування – з 1 листопада 2016 року. 

Для вступу до аспірантури абітурієнти подають на ім'я директора 

інституту наступні документи: 

І) заяву; 

2) особовий листок з обліку кадрів + автобіографія (затверджений); 

3) список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не 
мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді 



(реферати) з обраної ними наукової спеціальності; 
4) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із 

зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра + додаток; 
5) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності 

складених кандидатських іспитів); 
6) копія паспорта + код; 
7) 4 фотокартки 3х4; 
8) копія посвідчення про приписку (для чоловіків). 

  

Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна 
комісія під головуванням директора інституту. Члени приймальної комісії (у 
кількості 3-5 осіб), призначаються директором інституту. 

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури 
виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду 
реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку 
передбачуваного наукового керівника, про що вступник до аспірантури 
повідомляється у тижневий термін. 

Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання 
вступних іспитів до аспірантури у зв'язку з неподанням у встановлений 
термін всіх або окремих документів, або поданням їх після закінчення 
встановленого терміну. 

Вступні випробування до аспірантури складаються з: 

- вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої 

освіти магістра з відповідної спеціальності); 

- вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 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, 

звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час 

визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до 

результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом; 

- вступного іспиту з філософії (в обсязі програми рівня вищої освіти 

магістра); 

- інших форм вступних випробувань (іспити, співбесіди, презентації 

дослідницьких пропозицій чи досягнень). 

На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна 
комісія приймає рішення щодо кожного вступника. 

Зарахування до аспірантури проводиться наказом директора інституту. 

Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним 

наказом директора інституту призначається науковий керівник, як правило, 

доктор наук або за рішенням вченої ради, як виняток, кандидат наук. 

Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою 

над дисертацією, контролює виконання затвердженого ним індивідуального 

плану та несе особисту відповідальність за якісне написання аспірантом 



дисертації. 

Аспірант працює за індивідуальним планом роботи та у кінці 

навчального року звітує про його виконання на засіданні відділу і щорічно 

атестується науковим керівником. Індивідуальний навчальний план аспіранта 

повинен містити перелік дисциплін за вибором аспіранта в обсязі, що 

становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС. При 

цьому аспіранти мають право вибирати навчальні дисципліни, що 

пропонуються для інших рівнів вищої освіти і які пов’язані з тематикою 

дисертаційного дослідження, за погодженням із своїм науковим керівником. 

Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати 

аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового 

контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та 

освітньо-науковою програмою. 

 За результатами атестації відповідним наказом директора інституту 
аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується з 
аспірантури.  

Аспірант може бути відрахованим з аспірантури за порушення правил 
внутрішнього розпорядку інституту, а також за невиконання індивідуального 
плану роботи без поважних причин. 

Рішення про відрахування аспіранта приймає вчена рада інституту. На 
підставі рішення вченої ради аспірант відраховується з аспірантури наказом 
директора інституту. 

 Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і 
не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на 
повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови 
відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному 
Кабінетом Міністрів України порядку. 

Аспірант, який захистив дисертацію на другому чи третьому році 

підготовки в аспірантурі та був обраний за конкурсом на відповідну посаду 

наукового (науково-педагогічного) працівника, вважається таким, що 

повністю виконав індивідуальний план роботи, і відраховується з 

аспірантури з дня захисту дисертації, загальна сума залишку стипендії 

нараховується йому як щомісячна надбавка до заробітної плати. 

 



 

 


