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I. 3ara.nr,sa qacrrrHa

1. flpr,rfirvranrHa rconticiq - Tl,IMqacoea po6oua rpyna Incrlrryry, nepe46aveHa
qacraHoro nepiloro crarri 38 3arcony VxpaIHz <flpo euuy ocniry> (aa,'ri 3axou), rqo
yrBoplo€Tbcq !.nfl opraHisarlii npr,rfioH.ry ,qo acnipanrypu. Crpox [oBHoBa]KeHb
flpzinraloHoi xon,ricii cranoenrb oAt{H KaneHAapH nfi pirc.
llpufinra,rrHa roNriciq npauloe Ha 3acaAax AeMoKparuuuocri, nposopocri ra
eignpurocri ei4nonilHo Ao 3aKoHoAaBcrea Vxpaiuu, Vlaoe npuilouy Ha HaBqaHHr Ao
:axnaAie BuutoT oceiru Vrcpaiura e2021 p.,:areepA)r(eHnx HaKa3oM Minicrepcrea oceirz i
HayKu VxpaTura eia 15.10.2020 p. Nel214 (rcrti - Vn4oera nprzfiovy), flpaeur npufiovy lo
acnipanrypra lHcruryry (aari - flpaeuna npufionry), Craryry IHcrrzryry ra floroxeHHq
npo llpr.rfiManbHy xonaiciro IHcruryry (aa,ri - floroxenHn).
flo,roxenns 3arBepAxyerbcq B.{eHoro paAo}o lHcrHryry eiAnoeilno Ao r{acrr4Hr,r
rperuoi crarri 38 3axony VxpaIHu <flpo slrqy oceiry>.

2.

fTepcoHa,'rsut'tk cKnaA flpafilaa,rluoi xonaicil 3arBepAxyerbcq HaKa3oM
Ar4peroopa IHcruryry , nrcufr e roloBoro xouicii ue ni:sirue 0l 6epe:Hr.
I-o,roea flpn ilualsuoi rcovricil eianoeila€ 3a Br4KoHaHHr froKnaAeHr{x Ha
flpufivra,rsny xoviciro 3aBAaHb i :lificHeHHr Helo caoTx $yurcuiil.
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crc,ra4y fIpafiH,ransHoi rcon,licii

3acrynHarc

(:acrynuzxz)

roJ'roBH

exolsrs:
flpuiln,Ialsuoi

rconliciT;

eiAnoeitatsuvrir ceKperap flpnfi naa,rsHoi rcon,riciI;
3acrynH H rc eiAnoeiAanlFroro ceKperapr flprzfi naa,r suoi xorvr icii;
qJIeHZ flpr.rfinaa,rluoT xovricil (:aei4yeaui uayrconnx eiali,'rie, inLui npoei4ui
Hayxoei $axieui Iucrrzryry rorr{o);

[peAcraBHUK nepBr,rHHoT npoQcninrcra opraHi:ar1ii.
3acrynHur<oM forroBH flpuilnaa,r*roT rconricii nprz:Hauaerbcr 3acrylrHr4r( Ar4peKTopa
IHcrraryry 3 HayKoBoi po6orra a6o saei4yea.r HayKoBoro ei44i,ry, eqeHufi ceKperap

Iucruryry.
Bianoeiaananui'r ceKperap llpzilvransuoi rconricii rpH3Haqaert,cr HaKa3oM
AI4peKTopa Iucl.rryry 3 qr,rc;ra npoeigunx HayKoBr4x Saxinqie lHcrzryry.
Vci nurauHfl, noB'r3ani : nprailouona ao acnipaHTypu "lucrraryry reorpa0ii HAH
Vrcpaiun, eupiurye npnilva,rssa rcon,ticiq Ha ceoix :aciAaHusx. PiLuer,rHs npufin,tarsuol

комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті Інституту не пізніше наступного
дня після прийняття відповідного рішення.
3. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення
нею своїх функцій відповідно до наказу директора Інституту утворюються такі
підрозділи Приймальної комісії:
• предметна комісія;
• апеляційна комісія (апеляційні комісії).
Допускається включати до складу цих комісій провідних наукових фахівців
інших наукових установ НАН України.
Предметна комісія утворюється для проведення вступних випробувань до
аспірантури Інституту. До складу предметної комісії входять 3-5 осіб. До складу
предметної комісії включаються доктори філософії (кандидати наук) та доктори
наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та/або
відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми.
З метою належної організації та координації вступних випробувань до
аспірантури Інституту з іноземної мови, які за рішенням Президії НАН України
проводяться Центром наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН
України, голова Приймальної комісії може делегувати для представництва у
предметних комісіях з іноземної мови особу, яка не має наукового ступеня і вченого
звання, але вільно володіє відповідною іноземною мовою і за рішенням
Приймальної комісії може кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови
вступником.
Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою
апеляційної комісії призначається Директор або заступник Директора Інституту з
наукової роботи, який не є членом Предметної комісії. Склад апеляційної комісії
формується з числа провідних наукових фахівців Інституту, які не є членами
Предметної комісії і затверджується наказом Директора Інституту.
4. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до
них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш ніж на
третину. Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж
три роки поспіль.
До складу Приймальної комісії не можуть входити особи, діти яких вступають
до аспірантури Інституту у поточному році.
ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії
1. Відповідно до Умов прийому, статуту Інституту, наявної ліцензії
(сертифікатів про акредитацію) Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які
затверджує Вчена рада Інституту відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону.
2. Приймальна комісія:
• забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськості з усіх
питань вступу до аспірантури;
• організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск
вступників до участі в конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

• забезпечує оприлюднення на веб-сайті Інституту цього Положення,
Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством;
• приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і
джерелами фінансування.
3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох
третин складу приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно
доводяться до відома вступників.
Рішення Приймальної комісії оформлюється протоколом, які підписує голова і
відповідальний секретар Приймальної комісії.
ІІІ. Організація роботи Приймальної комісії
1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені
Умовами прийому і Правилами прийому.
Заяви та документи вступників реєструються в прошнурованому, з
пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою Інституту журналі
реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:
порядковий номер (та/або номер особової справи);
дата прийому документів;
прізвище, ім’я та по батькові;
місце проживання; контактні дані вступника (телефон, е-mail);
стать, дата народження;
найменування навчального закладу, що видав документ про здобутий
ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень;
номер, серія, дата видачі документа про здобутий ступінь/освітньокваліфікаційний рівень, середній бал документа про освіту;
причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на
навчання.
Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків
відсутності документів, передбачених Умовами прийому для реєстрації вступника.
Дані про вступників до аспірантури надсилаються за визначеною формою до
відповідного підрозділу Президії НАН України.
2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у
конкурсі, про що повідомляє вступника електронною поштою на адресу, яка вказана
у заяві та оформлює протоколом.
3. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видають
екзаменаційний лист встановленої форми.
4. Розклад вступних іспитів, що проводяться Інститутом, затверджується
головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на
інформаційному стенді Інституту після отримання відповідного рішення Президії
НАН України.
Вступні іспити з іноземної мови вступники до аспірантури Інституту географії
складають за розкладом, визначеним для наукових установ розпорядженням

Президії НАН України, у Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов
НАН України (вул. Трьохсвятительська, 4, м. Київ).
5. Особові справи незарахованих вступників (копії поданих документів і
фотокартки, аркуші записів до усної відповіді та інші аркуші з записами,
зробленими під час іспитів, екзаменаційний лист тощо), повертаються абітурієнту
або зберігаються протягом одного року, після чого знищуються діючою
Приймальною комісією про що складається відповідний акт.
IV. Організація та проведення вступних іспитів
1. Члени Предметної комісії щороку складають екзаменаційні білети та
подають їх на затвердження Вченої ради Інституту не пізніше, ніж за три місця до
початку прийому заяв та документів.
2. Форма вступних іспитів у Інституті і порядок їх проведення затверджується
кожного року у Правилах прийому. На вступних іспитах повинна бути забезпечена
спокійна і доброзичлива атмосфера. Сторонні особи без дозволу голови
Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні іспити, не
допускаються.
3. Іспит в усній формі проводиться не менше ніж двома членами комісії з
кожним Вступником, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у
день іспиту. Час на підготовку до відповіді на питання білету становить не менше 40
хвилин. Для підготовки для усної відповіді вступнику видаються аркуші зі штампом
Інституту.
Вступні іспити оцінюється за чотирибальною шкалою: «незадовільно»,
«задовільно», «добре», «відмінно». Для проміжного оцінювання використовується
100-бальна шкала (90-100 балів – «відмінно», 75-89 балів – «добре», 60-74 балів «задовільно», 0-59 – «незадовільно»).
Іспит в усній формі оцінюється оформляється протоколом з підписами всіх
членів Предметної комісії.
У разі отримання здобувачем оцінки «задовільно» зі спеціальності позитивне
рішення про його зарахування приймається не менше ніж двома третинами голосів
Приймальної комісії Інституту та за умови письмової згоди потенційного наукового
керівника.
Бланки аркушів оцінювання усної відповіді зі штампом Інституту
зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії Інституту, який видає
їх голові предметної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком
іспиту.
Інформація про результати іспиту в усній формі оголошується вступникові в
день його проведення.
4. Під час проведення вступних іспитів не допускається користування
електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими
матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі
використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел
інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях,
про що складається акт.

5. Перескладання вступних іспитів не допускається.
6. Вступники, які не з’явились на вступні іспити без поважних причин у
зазначений за розкладом час, до участі у подальших іспитах і конкурсі не
допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально,
вступники допускаються до складання пропущених вступних іспитів з дозволу
Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних
іспитів.
7. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному
іспиті в Інституті, повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного
робочого дня після оголошення екзаменаційної комісії.
Апеляція розглядається апеляційною комісією не пізніше наступного дня
після її подання у присутності вступника.
Порядок подання і розгляду апеляції оприлюднюється на інформаційному
стенді Інституту та доводиться до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до
початку вступних випробувань.
V. Зарахування вступників
1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється
Приймальною комісією, відповідно до загальної кількості набраних балів кожним
вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються
підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування
навчання. У разі однакових результатів перевага при зарахуванні до аспірантури
надається вступникам, які мають опубліковані праці, доповіді або повідомлення на
наукових та науково-практичних конференціях, брали участь у нормотворчій
діяльності тощо.
2. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної
комісії і оформлюється протоколом.
3. На підставі рішення Приймальної комісії Директор Інституту видає наказ
про зарахування вступників. Копія наказу надсилається до відповідного підрозділу
Президії НАН України. Інформація про зарахованих вступників доводиться до їх
відома відповідальним секретарем Приймальної комісії електронною поштою на
адресу, яка вказана у заяві та оприлюднюється на інформаційному стенді ІГ НАН
України в п’ятиденний строк з дня приймання Приймальною комісією відповідного
рішення.
4. За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні
форми навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який
затверджується на засіданні Вченої ради Інституту.
5.Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних
та інших організацій, партій та рухів не допускається.

