


 

I. Загальні положення 
 

1.1. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії в Інституті відновлюваної енергетики НАН 
України (далі - Інститут) розроблено відповідно до Закону України 

“Про вищу освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 

березня 2016 року No261 “Про атвердження Порядку 
підготовкиздобувачів вищоїосвіти ступеня доктора філософії та 

доктора науку вищих навчальних закладах (наукових установах)”.  

 
1.2. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

(далі – Здобувач) здійснюється 
в аспірантурі Інституту за очною (денною) навчання; 

поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, 

науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним 
місцем роботи в Інституті). 

 

1.3. Підготовка громадян України в аспірантурі здійснюється: 
за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення); 

за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах 

контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої 
освіти (наукова установа) на проведення наукових досліджень, за 

якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії. 
 

1.4. Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза 

державним замовленням, івартість такої підготовки визначаються 
Вченою радою Інституту з урахуванням ліцензійного обсягу, 

вказаного в ліцензії Інституту, за якою він здійснює освітню 

діяльність на третьому рівні вищої освіти, а також можливостей 
забезпечення кваліфікованого наукового керівництва та освітніх 

потреб аспірантів за відповідною спеціальністю. 

 
1.5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в  

Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким 
надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на 

законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з 



громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними 

категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в 
межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України. 

 

1.6. Підготовка іноземців та осіб без громадянства в аспірантурі  
здійснюється:  

на підставі міжнародних договорів, укладених між Інститутом та 

закладами вищої освіти (науковими установами) інших країн про 
міжнародну академічну мобільность;  

за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб (на умовах 

контракту). 
 

1.7. Усі особи, які здобувають вищу освіту в Інституті, мають рівні 
права та обов’язки. 

 

1.8. Особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну або 
науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи в ІВЕ 

НАН України, мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора 

філософії поза аспірантурою в Інституті без переривання трудової 
діяльності або під час перебування у творчій відпустці. 

 

1.9. Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти 
осіб, які прикріплені до Інституту для реалізації свого права на 

здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою, 

а також їх наукове керівництво здійснюється за кошти Інституту.  
 

II. Організація та проведення вступних випробувань до аспірантури 

 
2.1. Вступ до аспірантури, в тому числі іноземців та осіб без 

громадянства, здійснюється на конкурсній основі відповідно до 

Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти, затверджених 
МОН, та поточних Правил прийому до Інституту. 

 

2.2. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які 
здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста).  

 До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно 

подали всі необхідні для вступу документи  згідно з поточними 
Правилами прийому до Інституту.  

 



2.3. Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури 

визначається поточними Правилами прийому до Інституту.  
 

2.4. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про 

здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі–Документ), 
обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності 

Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 05 травня 2015 року No504 “Деякі 
питання визнання в Україні іноземних документів про освіту”.  

 

2.5. Вступні випробування до аспірантури Інституту складаються 
відповідно до поточних Правил прийому до Інституту.  

 
2.6. Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури 

здійснюється відповідно до поточних Правил прийому до Інституту.  

 
2.7. Для проведення вступних випробувань до аспірантури за 

відповідною Спеціальністю створюються предметні екзаменаційні 

комісії, які призначаються директором.  
 

2.8. Програми вступних випробувань до аспірантури 

оприлюднюються на веб-сайті Інституту.  
 

2.9. Конкурсний бал (КБ) вступника, рейтинговий список 

вступників до аспірантури формуються відповідно до поточних 
Правил прийому до Інституту.  

 

2.10. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для 
вступу до Інституту протягом одного календарного року. 

Перескладання вступних випробувань не допускається.  

 
2.11. До складу предметних комісій включаються доктори філософії 

(кандидати наук)та доктори наук, які проводять наукові 

дослідження за відповідною спеціальністю. 
 До складу предметних комісій можуть бути включені також 

представники інших закладів вищої освіти (наукових установ), з 

якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності 
та/або про спільне керівництво дослідженнями аспірантів та/або про 



спільне виконання освітньо-наукової програми або з якими 

здійснюється підготовка докторів філософії за спільною освітньо- 
науковою програмою, узгодженою між Інститутом і науковою 

установою. 

 
2.12. За результатами проведення вступних випробувань до 

аспірантури Приймальна комісія ухвалює рішення щодо кожного 

вступника за процедурою, визначеною поточними Правилами 
прийому до Інституту.  

 Рішення Приймальної комісії про зарахування до аспірантури 

затверджується наказом директора Інституту, який оприлюднюється 
в установленому порядку. 

 


