


6) копія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією); 

7) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (оригінали  паспорту, диплому 

та додаток подаються особисто); 

8) копія посвідчення про приписку (для чоловіків). 

9) 4 фотокартки 3х4; 

10) 50 аркушів паперу (формат А 4). 

Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія під 

головуванням директора інституту. Члени приймальної комісії (у кількості 3-5 осіб), 

призначаються директором інституту. 

Вступні іспити проходять у вигляді усної співбесіди вступника з членами екзаменаційної 

комісії по питанням екзаменаційного білету. На підготовку до співбесіди вступнику надається 1 

година 30 хвилин, при цьому необхідно викласти відповіді на запитання білету на робочих 

листках вступних іспитів. Кожен білет містить три теоретичні запитання з основних фахових 

дисциплін спеціалізації. Після написання відповідей та співбесіди екзаменаційна комісія 

виставляє оцінки у відповідності з критерієм оцінювання. 

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. 

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка 

зазначена у дипломі про вищу освіту, предметною комісією з основної спеціальності 

призначається додаткове вступне випробування зі спеціальності за окремою програмою, яка 

розробляється предметною комісією з основної спеціальності. Для додаткового вступного 

випробування ваговий коефіцієнт не застосовується. 

Додаткові вступні випробування передують вступним випробуванням зі спеціальності та 

англійської мови. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною 

шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У випадку, коли за додаткове вступне 

випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він позбавляється права брати участь у 

конкурсі. 

Вступні випробування до аспірантури складаються з: 

- додаткового вступного випробування (в разі необхідності -іспити, співбесіди, 

презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень)  для осіб, які вступають до аспірантури з 

іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста); 

- 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. 

  Вступний іспит з іноземної мови буде проводитись відповідно до розкладу Президії 

НАН України в аудиторіях Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов 

відповідно до таких вимог:  

 Лексико-граматичний тест (60 хвилин) 

 Письмовий переклад з іноземної мови на рідну з допомогою словника тексту зі 

 спеціальності обсягом  1500 друкованих знаків за 45 хвилин. 

 Усна співбесіда іноземною мовою, що пов’язана з біографією вступника, його 

 науковими інтересами та планами, а також із поточними суспільно-політичними 

 подіями в Україні та за її межами. 

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. 

Аспірант працює за індивідуальним планом роботи, який погоджується його науковим 

керівником та затверджується вченою радою інституту протягом двох місяців з дня зарахування 

аспіранта.  

Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, 

контролює виконання затвердженого ним індивідуального плану та несе особисту 

відповідальність за якісне написання аспірантом дисертації. 

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. Невід’ємною складовою 

освітньо-наукової програми аспірантури є підготовка та публікація наукових статей.  

 За результатами атестації відповідним наказом директора інституту аспірант 

переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури.  

Аспірант може бути відрахованим з аспірантури за невиконання індивідуального плану 

роботи без поважних причин, а також за порушення правил внутрішнього розпорядку інституту. 

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. 

Підготовка в аспірантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта 

спеціалізованій вченій раді.  

 
 


