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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
НА НАВЧАННЯ
ДО АСПІРАНТУРИ
Інституту географії НАН України
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На навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії
до Інституту географії НАН України приймаються особи, які здобули ступінь
магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Громадяни інших
держав можуть бути прийняті на підставі договорів, що укладаються з
Інститутом географії НАН України.
До вступних іспитів допускаються кандидати, які подали всі необхідні
документи, визначені цими правилами, та отримали позитивну оцінку на
поданий реферат (публікації) з тематики майбутньої наукової роботи.
Вступні іспити на навчання для здобуття ступеня доктора філософії
складаються з:
 вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту 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 дійсним міжнародновизнаним сертифікатом
(зокрема, для англійської мови – сертифікатом TOEFL, або International
English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English
Language Assessment;
для німецької мови – сертифікатом TestDaF),
звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні
результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів
вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.
Підсумковий конкурсний бал вступникам до аспірантури обчислюється
за формулою:
Підсумковий бал = 0.,6x1  0.,4x2
де x1 - оцінка іспиту зі спеціальності;
де x 2 - оцінка з іноземної мови;
x1 x 2

- оцінки вступних іспитів за п’ятибальною шкалою.

Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями,
затвердженими наказом директора Інституту географії НАН України за
поданням заступника директора з наукової роботи та вченого секретаря
інституту.
Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань
(спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста),
можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Перелік
додаткових вступних випробувань затверджується відбірковою комісією за

поданням заступника директора з наукової роботи та вченого секретаря
інституту.
Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства в аспірантурі та
докторантурі здійснюється на підставі:
– міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну
чи мобільності;
– на підставі договорів, укладених між Інститутом географії НАН
України та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших
країн щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
– за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.
Затверджені правила прийому до аспірантури та докторантури діють з
01.07.2019 р. до 10.09.2019 р.
Право на першочергове зарахування
Право на першочергове зарахування до аспірантури мають:
– особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства"
надане таке право;
– особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право
при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових
навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
– особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;
– особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого
2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про
захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення
військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право;
– особи, які мають наукові здобутки (публікації у наукових виданнях,
що включені до міжнародних наукометричних баз даних; публікації у
фахових наукових виданнях України; участь у міжнародних конференціях;
перемоги у конкурсах наукових робіт та предметних олімпіадах) за обраною
спеціальністю;
– особи, які мають рекомендації Вчених рад профільних Інститутів.
Не допускається вступ для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора
філософії поза конкурсом.

ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ ПОДАЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ:
1.
Заява на ім‘я директора Інституту географії НАН України.
2.
Копія паспорта.
3.
Особовий листок з обліку кадрів, три фотокартки 3х4 см.
4.
Копія диплому про закінчення вищого навчального закладу з
додатком (бакалавр, магістр).
5.
Реферат з обраної наукової спеціальності.
6.
Список та ксерокопії опублікованих наукових праць та винаходів.
7.
Медична довідка (форма 086-о).
8.
Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.
9.
Витяг з трудової книжки, для осіб які працюють.
10.
Згода на збір та обробку персональних даних.
Повний комплект обов’язкових документів у картонному швидкозшивачі
подається вступником особисто вченому секретарю Інституту географії НАН
України у встановлений термін.
Оригінал диплома про повну вищу освіту, паспорт пред’являються
вступником. Без наявності оригіналів пакет документів не приймається.
Початок прийому документів з 01 липня 2019 р.
Документи подаються особисто вченому секретарю Інституту географії
НАН України (за адресою: 01030, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 44)
З 1 липня по 4 серпня 2019 р. звертатися до д. геогр. н. Мозгового Артема
Анатолійовича, тел. 067 167 66 99; з 5 серпня - к. геогр. н. Чехнія Віктора
Михайловича, тел. 067 274 62 86, к. 312.
Заяви з документами про вступ до аспірантури приймаються з 01
липня 2019 р. до 10 вересня 2019 року, вступні іспити проводяться у вересні
2019 р.
Зарахування до аспірантури відбудеться до 01 листопада 2019 р.
Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних
відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на
першочергове зарахування є підставою для відрахування.

