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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Провадження освітньої діяльності в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.
Кухаря НАН України здійснюється відповідно до наказів МОН України про ліцензування
освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні №111-л від 26.05.2017 р. та
№ 509-л від 15.05.2019 року.
2. Правила прийому розроблені відповідно до Умов прийому до вищих навчальних
закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня
2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 листопада 2015 року
за № 1351/27796.
3. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України оголошує
прийом до аспірантури на денне навчання за спеціальностями 102 «Хімія» та 091 «Біологія»
відповідно до ліцензій у межах ліцензованого обсягу.
4. Організацію прийому вступників до аспірантури Інституту біоорганічної хімії та
нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України здійснює Приймальна комісія, склад якої
затверджує директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН
України, який є її головою.
5. Усі питання, пов’язані зі вступом до аспірантури Інституту біоорганічної хімії та
нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України, вирішуються Приймальною комісією на її
засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті
Інституту.
6. Рішення Приймальної комісії, що прийнято у межах її повноважень, є підставою для
видання відповідного наказу директором Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.
Кухаря НАН України.
7. Прийом в аспірантуру на третій освітньо-кваліфікаційний рівень здійснюється на
конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.
8. Забороняється одночасне навчання в аспірантурі на денній формі навчання за
кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами).
§1. Вимоги до рівня освіти вступників
До аспірантури на денну форми навчання для здобуття наукового ступеня доктора
філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
Підготовка в аспірантурі інституту здійснюється за рахунок:


коштів Державного бюджету України;



коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:


міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;

.

на пlдстilвi договорiв мiж Iнститутом бiоорганiчноI xiMii та нафтохiмii iM. В.П. Кухаря

НАН Украiни та установами iнших

краТн, щодо обмiну вченими

чи академiчноi

мобiльностi;

.

за рахунок коштiв юридичних та фiзичних осiб (на умовах контракту).

Аспiранти денноi форми навчання:

.

отримують державну стипендiю

у разi

зарахування

на навчання за

державним

бюджетом у вiдповiдностi з чинним законодавством УкраiЪи;

.

iногороднi аспiранти на пiдставi довiдки з постiйного мiсця реестрацii забезпечуються
гуртожитком для несiмейних.

TepMiH навчання в аспiрантурi не перевищуе 4-х poKiB.
ý2.

Термiни прийому заяв i документiв, всryпних випробувань, конr.трсного вiдбору та
зарахування на навчання

1. Порядок роботи Приймальноi KoMiciT: щодня, KpiM суботи та недiлi, з 10:00 до l7:00.
2. Прийом заяв i документiв, вступнi iспити, конкурсний вiдбiр та зарахування на
навчання до аспiрантури денноТ форми навчання проводяться в TaKi термiни:

серпня 2020 року
Закiнчення прийому заяв i докlментiв

10 вересня 2020
15 вересня -

epMiH проведення вступних iопитiв

0l

року

жовтня -

дата буде уточнена) вересень -

мова;
ермlни зарахування вступникiв за державним

ермiни зарахування встрникiв за кошти
iзичних та юридичних осiб, за рахунок

о 30 жовтня 2020 року

о

30 жовтня 2020 року

вих державних кредитiв
листопада 2020 року

ýЗ. Порядок прийому заяв i

I.

документiв

Всrупники ло аспiранryри подають rакi документи:

а

ЗаЯВУ

о

особовий листок з облiку кадрiв, засвiдчений печаткою Iнституту;

на iм'я директора IнститlтУ бiоорганiчноi xiMir та нафтохiмii iM. В.П.
Кухаря НАН Украiни;

о
о
о

автобiографiю;
З фотокартки 3х4 см;

сilисок опублiкованих наукових праuь

i

винаходiвl вiдбитки опублiкованих

статей/тез (за наявностi);

о
о
о

дослiдницьку пропозицiю з обраноi спецiальностi;
медичну довiдку про стан здоров'я за формою Nl 086-о;
засвiдчену копiю диплома про закiнчення вищого навчального закладу.

особаv. якi злобули вищу ocBiTy за кордоноv. встановлюсться еквiвалентнiсrь
поданого диплома вiдtlовiдно до кПорялку визнання здобутих в iноземних
вищих навчальних закладах ступенiв вищоi освiти>, затвердженого наказом
МОН Украiни

о
о
о

Ng 50,1

вiд 05.05,2015 року;

рекомендацiю Вчено'i рали виIIlого навчального закладу (за наявностi);
копiю довiдки про flрисвоення iдентифiкацiйного номера,

довiдку з постiйного мiсця peecTpauii (лля осiб, якi мають HaMip проживати в
гуртожитку);

о

мiжнародний сертифiкат з iноземноТ мови, який засвiдчуе piBHi С1 або С2 (за
наявностi).

2.

Паспорт, диплом про вищу ocBiTy та вiйськовий квиток подаються вступниками

особисто.

Приймальна комiсiя lнституту допускае вступникiв до вступних випробувань на

пiдставi подzrних (Bcix. наведених
вiдмовити вступнику

у

в допуску до

перелiку ,Ia вчасно поданих) документiв

вступних випробувань

в

аспiрантуру

у

i

може

зв'язку

з

неподаЕням у встановлений TepMiH документiв, визначених Правилами прийому.

3. Дослiдпицька пропозицiя - це наlковий текст, пiдготовлений вступником до
аспiрантури, в якому обrрунтовусться тематика можJIивого дисертацiйного дослiддення,
його актуальнiсть, стан розробки у вiтчизнянiй та зарубiжнiй науцi; пошук шляхiв
розв'язання поставлених задач тощо.

оцiнювання дослiдницькоТ пропозиuiТ (з можливою презентачiсю iT за рiшенням
Приймальноi KoMicii Iнституту) вiлбувасться на вступному iспитi зi спецiальностi як Його
складова.

4.

Трулова книжка (за HMBHocTi.1 iз записом про звiльнення з останнього мiсrц роботи у

зв'язку зi вступом до аспiрантури на денну форvу навчання та довiдка про серелньомiсячну
заробiтну плату з останнього мiсця роботи (за пiдписами керiвника установи та головЕого

бцгалтера) для нарахування стипендii подzlються аспiрантом особисто
TepMiH

п

iс,rя зарzLхування ло аспiранrlри.
ý4.

Провелепня вступпих iспитiв та конкурспий вiдбiр

у

деСЯТИДеННИЙ

1. Вступнi

о

випробування до аспiраrrтури складаються з:

вступного iспиту

вiдповiдноТ спецiальностi)

о

ВСТУПНОГо

iспиту

з
;

з

спецiальностi

(в обсязi стандарту вищоi освiти магiстра

iноземноi мови

за

з

програмою, яка вiдповiдае piBHTo В2

Зага.тьноевропейських рекомендацiй з мовноТ освiти;

о

презонтацii дослiдницькоi пропозицii.

Послiдовнiсть скJIадання вступних iспитiв до аспiрантури цаступна: випробування зi
спецiальностi, презентацii дослiдницько'i пропозицii, iноземна мова.
2. Всryпники, якi мають мiжнароднi сертифiкати з iноземноi мови, отримаrri впродовж
ocTaHHix двох poKiB, що засвiдчують piBHi С1 або В2, звiльняються вiд складання вступного

iспиту з iноземноi мови. Пiд час визначенIul результатiв конк}рсу зазначенi сертифiкати
прирiвнюються до результатiв вст)пного iспиту з iноземноf мови з найвищим балом.
Експертизу поданих вступниками мiжнародних сертифiкатiв з iноземноi мови, що
засвiдч)+оть piBHi С

l або В2- проводить

I{eHTp на}кових дослiджень та викладання iноземних

мов НдН Украiни до початку вступних випробуваЕь. Рiшення про зарiIхування iспиту за
сертифiкатом приймас предметна комiсiя з iноземноТ мови.

з

перелiк мiжнародних сертифiкатiв

iноземноi мови piBHiB

зарахов},ються замiсть вступного iспrrту до аспiрантури, наведено у
3. Вступникам, якi вступають до

С1 або В2,

!одатку

1

якi

.

аспiрантlри з iншоi га,rузi знань (спецizr,тьностi), нiж та,

яка зазначена в ix дипломi магiстра (спецiа:Iiста), за рiшенням Прийма,T ьноi KoMiciT можуть
бути лризначенi додатковi вступнi випробування.

Додатковi вступнi випробування передуrоть вступним iспитам з iноземноТ мови та
спецiальностi. Оцiнювання додаткових вступних випробувань вiдбуваеться за двобальною
шкаJIою: ((зараховано) або

<<не

зараховано)).

випробування вст}пник отримав Оцiнку

<,11g

У тому випадку, коли за додаткове вступне

зарахованоD. BiH не допускасться до наступного

вступного iспиту i позбавляеться права брати участь у KoHKypci.

за рiшенням Приймальноi KoMicii до вступних iспитiв в
аспiрантуру, надаеться вiдпустка для пiдготовки та складання iспитiв згiдно з чинним

4.

Особаlчr, допущеним

законодавством УкраiЪи.

5. Конкlрсна ouiHKa (КО) особи, яка претенд)ъатиме Еа зар.rхування до аспiрантури.
формуватиметься за формулоrо:

ко=ВIс+ВIМ+ДБ,

о
о

де:

BIC - результат вступного iспиту зi спецiальностi (за 100 ба:rьною шкfu,Iою),
BIM - результат вступного iспиту з iноземноi мови або ба-пи мiжнародного
сертифiката з iноземноi мови, що засвiдчуе piBHi С1 або С2 (замiсть вступного
iспиту з iноземноi мови);

о

ДБ - додатковi бали

за навчальнi та HayKoBi досягненttя.

6. Знання та вмiння, продемонстрованi вступниками до аспiрантури на вступних
випробуваннях зi спецiальностi. оцiнюються за 100-бшьною шкалою. Вступники, якi
набра:Iи менш як 60 балiв, позбавляються права участi у KoHKypci.

та навчальнi досягнення вступникiв ло аспiрантури
нарirхову€ екзаменацiйна комiсiя lнстиrlт1 пiсля лроведення вступного iспиту зi
7.

,Щолатковi бали

за

HayKoBi

спецiа,тьностi.

Порядок нарахування додаткових балiв за навчальнi/науковi досягнення

д,:rя

вступникiв

до аспiрантури наведено у Додатку 2.
8. Зарахування на загальних пiдставах вiдбуваеться за сумою ба,riв, отриманих За вСтУПНi

iспити, та додатковi ба,rи, HapaxoBaHi за навча.rьнi та HayKoBi досягнення.
9. Вступники до аспiрантури, якi не пройlrши за конк)4)сом, набравши напiвпрохiдний

ба,r, можуть бути рекомендованi до зарахування

в аспiрантуру

дJ,lя освосння ocBiTHbo-

HayKoBoi програми пiдготовки докторiв фiлософi'i за кошти фiзичних (юридичних) осiб.
10, Особи, якi без поважних гlричин не з'явились на вступнi випробування у визначений

розкJIадом час; особи, знання яких було оцiнено ба,rами нижче встановленого Правилами

прийому мiяiма:lьного рiвня; особи, якi забрали док1'tr4енти пiсля дати закiнчення прийому
документiв, до участi у наступних встуIIних випробуваннях та у конкурсному вiдборi не
допускаються.
Перескладаrrня вступних випробувань не дозвоJulеться.
ý5. Право яа першочергове зарахуваняя

У

разi одержання однаковоi кiлькостi бмiв переважне прalво при зарахуваннi до

аспiрантури (ал'юнктури) матимуть вступники:

.
.
.
.

якi мають HalKoBi публiкацii, брали 1.racTb в олiмпiадах, конкурсах, конференцiях;
якi успiшно закiнчили магiстратуру. отримавши диплом магiстра з вi:знакоюl

рекомендованi до вступу в аспiрантуру Вченою радою вищого навчального закладу
(факультету, iнституту), науковоТ установи;
мають мiжнародний сертифiкат з iноземноi мови, що пiдтверджуе piBHi С1 або С2.
ýб. Зарахування па навчапня

Рейтинговий список вступникiв до аспiрантури, якi рекомендуються до зарахування,
впорядковуеться за конкурсним балом вiд бiльшого до меншого.

Додаток
Перелiк мiжнародних сертифiкатiв з iноземно'i мови piBHiB С
замiсть вступного iспиry до аспiрантури/ад'юнктури:

С2, якi зараховуютьоя

що вiдповiдають
рiвням С1 та С2

Екзамен

rноземна мова

1_

1

TS

TOEFL iBT

120

;TOEFL рареr based

550-617

А,в,с
А,в,с

iсдв
Grade
ITest

А

ОаГ

1-с2

Goethe-Zertifikat
iZentrale berstufenpriifung
jKleines Deutsches Sprachdiplom

|-с2

|тсF с1 - тсF с2

1-с2

|DALF с1 - DALF с2

inslcp
iрнвг
;Iспанська мова
тi1,11иська

мова

ольська мова

1_с2

iDELE
ELI

LS

rе - Quattro

LIDA

1-с2

Egzamin Certetikatowy
jezyka polskiego jako obcego

1-с2
!одаток 2

Порядок нара.хування додаткових балiв за навчальнi/науковi досягнення вступникiв до
аспiрантури для здобуття на}кового ступеня доктора фiлософiТ

Код i Кiлькiсть балiв
Ii
i

tародний сертифiкат з iноземноТ мови,

1-5

,tаний за ocTaHHi два роки. що пiдтверлжус

-10

сl_с2
|Диплом переможця та призера мiжнародноТ

переможця та призера всеукраlнсько1

дентськоi олiмпiади МОН Украiни з фаху*

дБз

мiсце - 15
мiсце - l0

м переможця та призера конкурсу

ерше мiсце - 20

вих студеItтських робiт МОН Украiни з

мiсце - 15

дБ4

мiсце - 1 0
ом переможця та призера конк}рсу

мiсце - 20

вих студентських робiт НАН УкраiЪи з

мiсце - 15

дБ5

мiсце - l0
ом лауреата премiТ НАН УкраТни для
олодих учених та студентiв вищих навчальних

дБб

10

цБ7

1

iB за обраною спецiа,чьнiстю*

I

iПерелiку наукових фахових видань Украiни (за

5 (кожна статгя)

iобраною спецiальнiстю) **
стаття у виданнr, яке входить до

наукометричних баз (Scopus, Web

(кожна стаття)

цБ8

f Science, Copemikus та iншi) за обраною

Одноосiбна монографiя або роздiл у колективнiй
монографii, яка рекомендована до др}ку вченою

,

10

дБ9

у науковiй всеукраТнськiй конференцii (за

опублiкування тез доповiдi) за обраною

Участь у науковiй мiжнароднiй конференцii (за

0

I
I

умови опублiкування тез доповiдi) за обраною

I

спецiмьнiстю**

I

;Патент або авторське свiдоцтво на винахiд**+

(кожна теза)

iДБl1

10 (кожна теза)

I
I

дБ12

20

дБ14

10

i

мендацiя вченоТ ради факультету/iнституту

аспiранryри (за наявностi)
магiстра./спецiа,riста з вiдзнакою
*-

диплом, отриманий пiд час навчання у магiстратурi;

** - за перiод не бiльше трьох poKiB
до моменту вступу (в cyMi не бiльше, як 60 баriв, за

публiкацii та участь у конференцiях);
*** - за перiод не бiльше трьох poKiB
до моменту вступу.

