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ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1. Провадження ocBiTHboi дiяльностi в Iнститутi бiоорганiчноi xiMii та нафтохiмii
iM. В.П. Кухаря НАН УкраiЪи здiйснюсться на пiдставi виданих лiцензiй на провадження
ocBiTHboi дiяльностi

у сферi вищоii освiти на третьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi (накази

МОН Украiни

л вiд 26.05.2017

Nэ1

1

1

, Nq

509-л вiд 15.05.2019 р.), вiдповiдно до акредитованоi

i вуглехiмiя> за спецiа,rьнiстю
р.) та ocBiTHbo-HayKoBoi програми

ocBiTHbo-HayToBoi програми <Бiоорганiчна хiмiя; нафтохiмiя

<102 Хiмiя> (сертифiкат

N! 2072 вiд

29.07.2021

<Бiоорганiчна хiмiя> за спецiальнiстю к091 Бiологiя>.

2, Правила прийому розробленi вiдповiдно до Порядку пiдготовки здобувачiв вищоi

освiти ступеня доктора фiлософii та доктора наук у закладах вищоi освiти (наукових
установах), затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 23 березня 2016 р.

М 261 та Умов прийомУ на

навчання для здобуття вищоi освiти в 2022 poui, затверджених

цаказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 13 жовтня 2021 року JФ l098.

3. Iнститут бiоорганiчноi xiMii та нафтохiмii iM. В.П. Кухаря

НАН УкраiЪи оголошуе

прийом до аспiрантури на денне навчання за спецiальностями 102 кХiмiя> та 091 <Бiологiя>
вiдповiдно до лiцензiй у межах лiцензованого обсягу.

4. Органiзачiю прийому вступникiв до аспiрантури Iнституту бiоорганiчноi xiMii та
нафтохiмii iM. В.П. Кlхаря НАН УкраТнИ здiйснюе Приймальна комiсiя, склад якоi
затверджуе директор Iнституту бiоорганiчноi xiMii

та нафтохiмii iM. В.П. Кухаря НАН

УкраТни, який с ii' головою.

yci

зi вступом ло аспiрантури Iнститlту бiоорганiчноi xiMii та
нафтохiмii iM. В.П. Кухаря НАН Украiни, вирiшуються Приймальною комiсiею на iT
5.

питання, пов'язанi

засiданнях. Рiшення ПриймальноТ KoMiciT оприлюднюються

на офiцiйному

веб-сайтi

Iнституту,
6. РiшеннЯ Прийма,rьноi KoMicii, щО прийнято у межах ix повновая<ень, с пiдсr,авою для
видання вiдповiдного наказу директором Iнституту бiоорганiчноi xiMii та нафтохiмii iM. В.п.

Кlхаря НАН Украiни.
7. Прийом

в аспiрантуру на третiй

освiтньо-ква,тiфiкацiйний piBeHb здiйснюеться на

конкурснiй ocHoBi незалеrкно вiд джерел фiнансування навчання.
8. Заборонясться одночасне навчання в аспiрантурi на деннiй

формi навчання за

кiлькома спецiальностями (спецiалiзацiями, освiтнiми програмами).
ý1.

Вимоги до рiвня ocBiTrr всryпникiв

flo аспiрантури на денну форми навчання для здобуття наукового ступеня доктора
фiлософii на конкlрснiй ocHoBi приймаються особи, якi здобули ступiнь магiстра або
освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb спечiа_лiста.
Пiдготовка в аспiрантурi iнституту здiйснюеться за
рахунок:
. коштiв Щержавного бюджету Украiни;

.

коштiв юридичних та фiзичних осiб (на умовах контракту).

Пiдготовка iноземних громадян та осiб без громадянства здiйснюеться на пiдставi:

.
.

мiжнародних договорiв Украiни та"/або мiжнародних програм обмiну чи мобiльностi;
на пiдставi договорiв Mixt Iнститутом бiоорганiчноi xiMii та нафтохiмii iM. В.П.

нАн Украiъи та

Кдаря

Установами iнших ltpaTH, щоло обмiну вченими чи академiчноi

мобiльностi;

.

за рахуноК коштiв юридичних та фiзичних осiб (на умовах KoHTpartTy).

Аспiранти денноi форми навчання:

.

у

отримують державну стипендiю

разi зарахування на навчання за державним

бюдrкетом у вiдповiдностi з чинним законодавством Украiни;

.

iногороднi аспiранти на пiдставi довiдки з постiйного мiсrrя реестрацii забезпечУютьСЯ
гурто)Iмтком для несiмейних.

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

Термiни прийопrу заяв i доlсументiв, всryпних випробувань, конкурсного вiдбору та
зарахування Ita tlавчаllня

1. Порядок роботи Приймальноi

2.

Прийом заяв

i

KoMicij: щодня, KpiM суботи та недiлi, з 10:00 до 17:00.

документiв, вступнi iспити, конкурсний вiдбiр та зарахування на

навчання до аспiрантури денноi форми навчання проводяться в TaKi термiни:

Етапи всryпноi кампанii

,;

llочаток прииому заяв l документlв

l

]Зuпir.rirЙ прийому

заяв i

серпня 2022 року

документiв

;09

""р"."о

2022 року

15 вересня - 30 вересня -

epMiH проведення всryпних iспитiв

(дата буле уточнена) вересень -

мова;
ермiни зарахування вступникiв за деря(авним
овленням

ермlни зарахування вступникtв

фiзичних

та

юридичних осiб,

о 01 листопада 2022 року

за кошти
за рахунок

цiльових дертtавних кредитiв

Початок навчання в аспiранr 1pi

l листопада 2022 року

ý3. Порядок прийому заяв i

1. Вступники

о

до аспiрант}?и подають TaKi документи:

заrву Еа iм'я директора Iнституту бiоорганiчноi xiMii та яафтохiмii iM, В,П,
I(1харя

о
о
о
о
о
о
о

документiв

НАН Украiни;

особовий листок з облiку кадрiв, засвiдчений печаткою Iнституту;

автобiографiю;
4 фотокартки 3х4 см;

списоК опублiкованиХ науковиХ прачь

i

винаходiвl вiдбитки опублiкованих

статей/тез (за наявностi);

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

особам. якi здобули вищу ocBiTy за кордоном. встановлю€ться

еквiвалентнiсть

в

подilного диплома вiдповiдно до кПорядку визнання здобутих

iноземних

вищих навча-lьних закладах ступенiв вишоi освiтиlt. затвердженоtо

о
о
о
о

МОН Украiни

J.{Ъ

накал!ом

504 вiд 05.05,20l5 року;

рекомендацiю ВченоТ рали вицого навчaIльного закладу (за наявностi);
копiю довiдки про присвоення iдентифiкацiйного номера;

довiдку з постiйного мiсця реестрацii (лля осiб, якi мають Haмip проживати в
гуртожитку);
мiжнародний сертифiкат з iноземноТ мови, який засвiдчуе piBHi

Cl

або С2 (за

наявностi).

2.

Паспорт, диплом про вищу ocBiTy та вiйськовий квиток подаються вступниками

особисто.

Приймальна комiсiя Iнституту допускас всryпникiв до вступних випробувань на

пiдставi поданих (Bcix. наведених
вiдмовити вступнику

у

в допуску до

перелiку та вчасно поданих) локументiв
вступних випробувань

в

аспiрантуру

у

i

може

зв'язку

з

неподанням у встановлений TepMiH документiв. визначених Правилами прийому.

3. Дослiдницька пропозицiя - це науковий текст, пiдготовлений вступником до
аспiрантури, в якому обrрунтовуеться тематика можливого дисертацiйного дослiдження,
його aKTya,rbHicTb, стан розробки у вiтчизнянiй та зарубiжнiй науцi; пошук шляхiв
розв'язання поставлених задач тощо.

Оцiнювання дослiдницькоi пропозицii (з можливою презентацiсю i-i за рiшенням
Приймальноi KoMicii Iнститlту) вiдбувасться на вступному iспитi зi спецiальностi як його
складова.

4.

Трудова книжка (за наявностi) iз записом про звiльнення з останЕього мiсця роботи у

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

у

бlхгалтера) для нарахування стипендii подаються аспiрантом особисто

десятиденний

TepMiH пiсля зарахування до аспiрантури.

ý4. Проведення вступних

iспитiв та конкурсний вiдбiр

.

Вступнi випробування до аспiрантури складаютьая

о

вступвого iспиту

1

з

з:

спецiальностi (в обсязi стандарту вицоi освiти магiстра

з

вiдповiдноi спецiальностi);

о вступного iспиту з

iнозепtноi мови

за

програмою. яка вiдповiдас рiвню В2

Зага,,rьноевропейських рекомендацiй з мовноi ОСвiти;

о

презентачiiдослiдницькоiпропозичiТ.

Послiдовнiсть складання вступних iспитiв до аспiрантури наступна: випробування зi
спецiа,rьностi, презентацii дослiдницькоi пропозицii, iноземна мова.

2. Вступники, якi мають мiя<народнi сертифiкати з iноземноi мови, отриманi впродовж
ocTaHHix двох poKiB, що засвiдчують piBHi С1 або В2, звiльняються вiд складання вступного

iспиту з iноземноi мови. Пiд час визначення результатiв конкурсу зазначенi сертифiкати
прирiвнюються до результатiв вступного iспиту з iноземноi мови з найвищим балом.

Експертизу поданих вступниками мiжнародних сертифiкатiв
засвiлчують piBHi

Cl

або В2. лроволить

l-_[eHr

з iноземноi мови,

що

р наукових дослiдлtень,lа викладання iнозеvних

мов НАН УкраiЪи до початку вступних випробувань. Рiшення про зарахування iспиту за
сертифiкатом приймас предметна комiсiя з iноземноi мови.

Перелiк мirrtнародних сертифiкатiв

з

iноземноi мови piBHiB

С1 або В2,

зараховуються замiсть вступного iспиту до аспiрантури, наведено у ,Щодатку

якi

1.

3. Вступникам, якi вступають до аспiрантури з iншоlL галузi знань (спецiальностi), нiж та,

яка зазначена в iх дипломi магiстра (спецiалiста), за рiшенням Приймальноi KoMicii можуть
бути призначенi додатковi вступнi випробування.

Додатковi вступнi випробування передуrоть вступним iспитам з iноземноi мови 1а
спецiальностi. Оцiнювання додаткових вступних випробувань вiдбуваеться за двобальною

шкалою: (зараховано)) або кне зараховано).

У

тому випадку, коли за додаткове вступне

випробування вступниt( отримав оuiнку ,,цg зараховано)r. BiH не допускасться до наступного

вступного iспиту i позбавляеться права брати участь у KoHl<ypci.

4. Особам, допущеним за рiшенням Приймальноi KoMicii до вступних iспитiв в
аспiрантуру. надасться вiлпустка для лiдготовки та складання iспитiв згiдно з чинним
законодавством УкраiЪи.

5. Конкурсна оцiнка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до аспiрантури,
формуватиметься за формулою:

о

КО=ВIС+ВIМ+ДБ,

де:

BIC - результат вступного iспиту зi спецiальностi (за

100 бальною шкалою),

о

результат вступного iспиту з iвоземноi мови або бали мiжнародного
сертифiката з iноземноi мови, що засвiдчуе piBHi С1 або С2 (замiсть вступного

BIM -

iспиту з iноземноТ мови');

о

ДБ - додатковi бали за навча_пьнi та HayKoBi досягнення.
6. Знання та вмiння. продемонстрованi вступниками до аспiрантури на вступних
випробуванняХ зi спецiальноСтi, оцiнюютьсЯ за 100-бальноЮ шкtlлою. Вступники, якi
набрали менш як 60 балiв, позбавляються права участi у KoHKypci.

7. .Щолатковi бали за HayKoBi та навчальнi досягнення вступникiв до аспiрантури
нараховуе екзаменацiйна комiсiя IнстиТlту пiслЯ проведення вст}пного iспиту зi
спецiальностi.
ПорялоК нарахування додатковиХ балiв за навча,,Iьнi/науковi досягнення для вступникiв
до аспiрантури наведено у Додатку 2.
8. Зарахування на загаJlьних пiдставах вiдбувасться за сумою балiв, отриманих за вступнi

iспити, та додатковi бали, HapaxoBaHi за навчальнi та HayKoBi досягнення.
9. Вступники до аспiрантури, якi не пройшли за конкурсом, набравши напiвпрохiлний

бал, можуть бути рекоменлованi до зарахування

в

аспiрантуру для освоення ocBiTHbo-

науковоi програми пiдготовки локторiв фiлософii за кошти фiзичних (юриди,тних) осiб.
10. Особи,

якi без повая<них причин не з'явились на вступнi випробування у визначений

розкладом час; особи, знання яких було ouiHeHo балами ниrкче встановленого ПРаВИЛаМИ
прийому мiнiмального рiвня; особи, якi забрали докумеЕти пiсля дати закiнчення прийому

документiв, до участi у наступних вступних випробуваннях та у конкурсному вiдборi не
допускаються. Перескладання вступних випробувань не дозволясться.

11. Апеляцii на результати вступних випробувань, проведених Iнститутом, розглядае
апеляцiйна комiсiя, склад та порядок роботи якоi затверлжlтоться наказом директора.
ý5. Право на першочергове зарахування

У

разi одержання однаковоi кiлькостi балiв переваrкне право при зарахуваннi ло

аспiрантури (ад'юнктури) матимуть вOтупники:

.
.
.

.

якi мають HaykoBi публiкацii, брали участь в олiмпiадах, конкурсах, конференчiях;
якi успiшно закiнчили магiстратуру. отримавши диплом магiстра з вiдзнакою:
рекомендованi до вступу в аспiрантуру Вченою радою вищого навчального закладу
(факультету, iнстиryту), HayKoBo'i установи;

мають мiжнародний сертифiкат з iноземноi мови, що пiдтверджуе piBHi С1 або С2.
ý6. Зарахування на навчання

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

Додаток
Перелiк мirкнародних сертифiкатiв з iноземноi мови piBHiB с1
замiсть вступного iспиry до аспiрантури/ад'юнктури:

_

с2, якi зараховlтоться

що вЦповйають
рiвням С1 та С2
i6.5-9

,7g-12o

TOEFL

ВрЕ -|сав
est

рареr based

lGrade А, В, С
Grade А, В, С

DaF

Goethe-Zertifikat
]Zentrale berstufenprtifung

Kleines Deutsclres Sprachdiplom

с1 -с2
с1 -с2

]тсF с1 _ тсF с2

,оАlг cr-- опlг-с)
]DSLCF

1с2

Щй""*r"й*l

с1 -с2
]4-5

|PLIDA

-

-i^._
ГРЙ-st--оЙ-Йrаmiп C"rt"f,k"t"Й
jz

jezyka polskiego jako

obcego

re - Quattro

lCl-C2
]с
i

1_

с,

1

Додаток 2
Порядок нарахування додаткових ба,тiв за навчальнi/науковi досягнеЕня вступникiв до
аспiрантури для здобуття наукового ступеня доктора фiлософii

Навчалыri та HaylcoBi

досягненпя

кiлькiсть балiв

Itод

Мiжнародний сертифiкат з iноземноi мови,

1-5

отриманий за ocTaHHi два роки, що пiдтверджуе
piBHi

-10

Сl-С2
перемоя(ця та призера мiжнародноi

олiмпiади з фаху*

-|

|--

,Щиплом перемо}l(ця та призера BceyKpaTHcbKoi

|стулентськоi олiмпiади МОН УкраТни з фаху*

мiсце

мiсце - 10

I-

фаху*

l-

!,иплом переможця та призера

]перше мiсце - 20

!Б4

лруге пriсuе - l5
iтретс Micue - l0

*о"*ур.у

наукових студентських робiт НАН Украiни

фаху*

з

20

мiсце - l5

дБз

]

|Д"rrrо, переможця та призера конкурсу
наукових студентських робiт МОН Украiни з

:

перше мiсце - 20-

]ДБ5 iдруге мiсце -

i

!о*.

15

мiсце - 10

]

плом лауреата премii НАН Украiни для
олодих учених та студентlв вищих навчальних
закладiв за обраною спецiа,rьнiстю*

15 (кожна стаття)

(кожна стаття)

(кожна теза)

часть у науковiй мiжнароднiй конференцii (за -г--,
I

ови опублiкування тез доповiдi) за обраною

;дБ11 10 (кожна теза)
]

спецiальнiстtо*

*
I

l

F^i""r;Ы;;;"й-.
";iйr*
ll

nu

|"-**1о;;*'- ЕЪЪ

'Рекомендацlя вченоl ради факул ьтету/ l нституту
|ло

аспiрантури (за наявностi)

]

магiстра./спецiалiста з вiдзнакою

*-

диплом, отриманий пiд час навчання у магiстратурi;

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

публiкацii та участь у конференцiях);
**+ - за перiод не

бiльше трьох poKiB ло моменту вступу.

