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І. Вимоги до рівня освіти вступників
На навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії
до ІГ НАНУ приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста). Громадяни інших держав можуть бути
прийняті на підставі договорів, що укладаються з ІГ НАНУ.
Прийом на навчання в аспірантурі Інституту географії проводиться за
спеціальністю 103 «Науки про Землю». Нормативний строк підготовки
доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. Аспіранти
отримують стипендію у відповідності з чинним законодавством України.
Іногородні аспіранти на час навчання в аспірантурі забезпечуються
гуртожитком.
ІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти ступеня доктора
філософії
Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії здійснюється:
- за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення),
- за кошти фізичних та /або юридичних осіб (на умовах договору).
Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту
ступеня доктора філософії в ІГ НАНУ на конкурсній основі відповідно до
стандартів вищої освіти, якщо цей ступінь вищої освіти громадянин здобуває
вперше за кошти державного бюджету.
ІІІ. Етапи вступної кампанії
Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та
зарахування на навчання до аспірантури очної (денної) та заочної форм
навчання проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів

16 серпня 2021 року

Закінчення прийому заяв і документів

10 вересня 2021 року о 16.00

Строки проведення вступних іспитів

13 вересня – 30 вересня 2021
року

Терміни зарахування вступників

до 15 жовтня 2021 року

Початок навчання в аспірантурі

1 листопада 2021 року

IV. Порядок прийому документів
Заява в паперовій формі на ім’я директора ІГ НАНУ подається
вступником особисто до ученого секретаря установи.
Під час подання заяви вступник до аспірантури пред’являє особисто:
паспорт, документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється
вступ, і додаток до нього; сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови
(за наявності).
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До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає:
Згоду на збір та обробку персональних даних.
Копію паспорта (сторінки 1-2 і сторінка з відомостями про місце
реєстрації).
Копію диплома магістра з додатками про закінчення вищого
навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації.
Особовий листок з обліку кадрів.
Автобіографію.
Три кольорових фотокартки розміром 3х4 см.
Медичну довідку (форма 086-о).
Витяг з трудової книжки (для осіб, які працюють).
Копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних
(крім випадків передбачених законодавством).
Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
Список та ксерокопії опублікованих наукових праць та винаходів (за
наявності).
Дослідницьку пропозицію.
Сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови не нижче В2 (за
наявності).
Рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності).

Повний комплект документів у швидкозшивачі подається за адресою:
м. Київ, вул. Володимирська, 44, кімната № 312.
Документи приймаються щодня (понеділок-пʼятниця) з 10:00 до 16:00.
Контактний тел. (044) 234-04-92, 067-274-62-86 (Чехній Віктор Михайлович).
На час проведення вступних випробувань гуртожиток не надається.

V. Проведення вступних іспитів
Приймальна комісія може відмовити вступнику в допуску до
проходження вступних випробувань до аспірантури у зв’язку з неподанням у
встановлений термін повного комплекту документів, визначених Правилами
прийому до аспірантури ІГ НАНУ.
Вступні іспити до аспірантури ІГ НАНУ для здобуття ступеня доктора
філософії зі спеціальності 103 «Науки про Землю» складаються з:
✓ вступного іспиту зі 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 англійської мови дійсним
сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing
System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче
рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи
аналогічного рівня); німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не
нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи
аналогічного рівня); французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF
або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з
іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені
сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної
мови з найвищим балом. Експертизу поданих вступниками міжнародних
сертифікатів з іноземної мови проводить Центр наукових досліджень та
викладання іноземних мов НАН України до початку вступних випробувань.
Дослідницька пропозиція – це науковий текст, підготовлений
вступником до аспірантури, у якому обґрунтовується тематика майбутнього
дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній
та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.
Вимоги до дослідницької пропозиції у Додатку 1 Правил приймому.
Оцінювання дослідницької пропозиції відбувається на вступному іспиті
зі спеціальності і входить до загальної оцінки вступного іспиту зі
спеціальності. Кількість балів за усну відповідь складає максимально 80
балів; кількість балів за представлення дослідницької пропозиції –
максимально 20 балів.
Вступний іспит зі спеціальності складається в Інституті географії НАН
України за адресою: м. Київ, Володимирська, 44; з іноземної мови – у Центрі

наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України за
адресою: м. Київ, вул. вул. Трьохсвятительська, 4.
Конкурсана оцінка (КО) вступника до аспірантури обчислюється за
формулою:
КО = ВІС + 0,5х ВІМ
де:
ВІС - результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною
шкалою),
ВІМ - результат вступного іспиту з іноземної мови (за 100 бальною
шкалою), або дорівнений до нього Сертифікат.
Оцінювання знань вступника відбувається за 5-бальною шкалою: 5 –
«відмінно», 4 – «добре», 3 - «задовільно», 2 і менше балів - «незадовільно».
Для проміжного оцінювання використовується 100-бальна шкала (90-100
балів – «відмінно», 75-89 балів – «добре», 60-74 балів - «задовільно», 0-59 –
«незадовільно»). Якщо вступник одержав на вступному іспиті зі
спеціальності «незадовільно», він втрачає право на участь у конкурсі.
VI. Конкурсний відбір
Оголошення екзаменаційної оцінки відбувається у день іспиту після
його завершення. Апеляція на результати вступних випробувань повинна
подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після
оголошення екзаменаційної оцінки. Перескладання або повторне складання
будь-якого із вступних іспитів не допускається.
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.
Рейтинговий список вступників до аспірантури та список вступників,
які рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним балом
від більшого до меншого.
У разі одержання однакової кількості балів переважне право при
зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:
– які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах,
конференціях;
– які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з
відзнакою;
– рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого
навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;

– мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує
рівні В2–С2.
Про зарахування до аспірантури ІГ НАН України або про відмову в
зарахуванні вступнику повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття
Приймальною комісією відповідного рішення електронною поштою на
адресу, яка вказана у заяві вступника та оприлюднюється шляхом
розміщення списку вступників, рекомендованих до зарахування на
офіційному сайті ІГ НАНУ.
Роботи вступників на вступних іспитах, які не прийняті на навчання,
зберігаються не менше одного року, після чого знищуються, про що
складається акт.

Додаток 1.
ВИМОГИ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
для вступу до аспірантури
Інституту географії НАН України у 2021 році
(для здобуття ступеня доктора філософії
за спеціальністю 103 «Науки про Землю»)
Вступник до аспірантури за спеціальністю 103 «Науки про Землю» повинен
мати відповідний рівень теоретичних знань та вміти застосовувати отримані
знання у наукових дослідженнях фундаментального та прикладного характеру з
використанням сучасних інформаційних технологій.
Претендент до вступу до аспірантури готує дослідницьку пропозицію,
метою підготовки якої є довести, що вступник володіє необхідними
теоретичними і практичними знаннями з обраного напряму наукової діяльності.
Вступник до аспірантури повинен мати достатній рівень знань та навичок,
необхідних для початку власних наукових досліджень, тому при написанні йому
необхідно:
- довести високий рівень своїх знань з обраної наукової спеціальності;
- продемонструвати схильність до самостійного аналізу фундаментальних
та прикладних наукових проблем;
- сформулювати та обґрунтувати вихідні наукові положення та ідеї, що
будуть покладені в основу майбутнього дослідження.
Дослідницька пропозиція повинна мати характер творчої самостійної
науково-дослідної роботи. Виклад матеріалу не повинен обмежуватися лише
описовим підходом до розкриття обраної теми, а також має відображати
авторську аналітичну оцінку стану досліджуваної проблеми й власну точку зору
на можливі варіанти її вирішення.
Дослідницька пропозиція має засвідчити здатність автора розбиратися у
фахових питаннях, систематизувати теоретичний матеріал з обраної теми,
творчо використовувати наукові ідеї та положення для методологічного аналізу
проблематики, у якій планує спеціалізуватися вступник.
У дослідницькій пропозиції мають бути сформульовані та обґрунтовані
завдання, що будуть покладені в основу майбутньої дисертації, сукупність яких
можна кваліфікувати як елементи нової ідеї або теоретичне обґрунтування
питання, що матиме наукове чи практичне значення.
Дослідницька пропозиція має висвітлити уміння вступника до аспірантури
генерувати нові ідеї, розраховані на близьку або далеку перспективу, та
схильність до самостійного проведення досліджень. Тема дослідницької
пропозиції обирається вступником самостійно (за погодженням із

передбачуваним науковим керівником або із завідувачем профільного наукового
підрозділу та з гарантом освітно-наукової програми зі спеціальності 103 «Науки
про Землю»).
Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 10 сторінок (не
враховуючи титульну сторінку, зміст та список літератури).
Структура дослідницької пропозиції:
титульна сторінка (зразок додається);
анотація та ключові слова (до однієї сторінки);
зміст;
вступ,
розділи пропозиції (кількість – на розсуд автора), в яких обов’язково
необхідно відобразити такі питання:
актуальність досліджень за темою;
стан розроблення наукової проблеми (питання) в Україні та світі;
об’єкт і предмет дослідження;
мета досліджень, дослідницькі завдання та методичні підходи для їх
вирішення;
очікувані результати, їхня новизна, наукове і практичне значення;
наукові розробки та досвід автора (бакалаврські, магістерські роботи,
публікації, стажування, робота в наукових установах та ін.), які пов’язані з
темою дослідження;
висновки
список посилань;
додатки (при потребі).
Список літератури по темі дослідницької пропозиції повинен указувати на
вивчені автором роботи, за якими може мати місце бесіда стосовно змісту
дослідницької пропозиції. Цей список має включати в себе як фундаментальні
наукові праці, так і останні публікації з обраної теми, наявні у вітчизняній та
зарубіжній літературі. Використана література обов'язково має знайти своє
відображення в дослідницькій пропозиції (шляхом аналізу та прямого
цитування).
Технічні вимоги до дослідницької пропозиції
При оформленні Дослідницької пропозиції дотримуватись вимог: шрифт
Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1, поля: верхнє і нижнє –
1,5 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,0 см.
Дослідницька пропозиція повинна відповідати вимогам до наукової
публікації, бути вичитаною, акуратно оформленою, із застосуванням

необхідного наукового апарату текстового викладу (бібліографічний правильно
складений список літератури у відповідності з існуючими вимогами, звірені
цитати).
Презентація Дослідницької пропозиції проводиться вступником на іспиті зі
спеціальності протягом до 10 хвилин.
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