І. Загальні положення
1. Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту фізіології
рослин і генетики НАН України (далі – Інститут) в 2020 році (далі –
Правила) розроблені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2016 р. № 261 «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
(наукових установах)» та відповідно до Умов прийому на навчання до
вищих навчальних закладів України в 2020 році (далі – Умов прийому),
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня
2019 року № 1285 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02
грудня 2019 р. за № 1192/34163. Ці Правила прийому є обов’язковими при
прийомі в аспірантуру Інституту.
2. Підставою для оголошення прийому на навчання в аспірантурі
Інституту для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії є
отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності на третьому
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 091. Біологія в
Інституті фізіології рослин і генетики НАН України з ліцензованим
обсягом шість осіб (наказ Міністерства освіти і науки України «Про
ліцензування освітньої діяльності» від 16.06.2017 р. № 123-л).
3. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за
спеціальністю 091. Біологія відповідно до Переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015
року № 266. Кількість місць для прийому в аспірантуру Інституту
визначається за результатами конкурсного відбору виконавців державного
замовлення на підготовку кадрів у наукових установах НАН України.
4. Для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії в
аспірантуру ІФРГ НАН України приймаються особи, які здобули ступінь
магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
5. Організацію прийому вступників до аспірантури Інституту
здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом
директора Інституту, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з
положенням про приймальну комісію Інституту, затвердженим вченою
радою Інституту відповідно до Положення про приймальну комісію
вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798.
Положення про приймальну комісію Інституту оприлюднюється на вебсайті Інституту. Директор Інституту забезпечує дотримання законодавства
України, у тому числі цих Правил прийому до аспірантури, а також
відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.
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Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є
підставою для видання відповідного наказу директором Інституту та/або
виконання процедур вступної кампанії.
Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури Інституту,
вирішуються приймальною комісією на її засіданнях.
Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті Інституту в день прийняття або не пізніше наступного дня після
прийняття відповідного рішення.
ІІ. Конкурсний відбір
1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-наукового ступеня
доктора філософії здійснюється за результатами вступних іспитів зі
спеціальності та іноземної мови.
2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який
розраховується відповідно до цих Правил прийому.
ІІІ. Умови прийому до аспірантури
1. Прийом до аспірантури здійснюється за очною та заочною
формами навчання за галуззю знань – 09 Біологія, спеціальністю 091
Біологія:
2. Підготовка в аспірантурі Інституту за очною (денною) формою
навчання здійснюється:
- за рахунок коштів державного бюджету (за державним
замовленням);
- за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, якими
передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії).
3. Підготовка в аспірантурі Інституту за заочною формою навчання
здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).
4. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які
здобули вищу освіту ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста).
5. Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий
іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних
випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника
здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та
прийняття вченою радою рішення про визнання його диплома.
6. Вступники до аспірантури подають наступні документи:
1) Заява на ім’я директора Інституту.
2) Особовий листок з обліку кадрів (видається за місцем роботи або
навчання вступника).
3) Копія паспорта.
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4) Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу та
Додатку до диплому. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном,
встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку
визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої
освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року.
5) Рекомендація вищого навчального закладу для вступу до
аспірантури (за наявності).
6) Медична довідка про стан здоров’я за формою №286-у.
7) 2 фотокартки 3х4.
8) Копія трудової книжки, завірена печаткою відділу кадрів за місцем
роботи.
9) Автобіографія.
10) Список опублікованих праць з обраної наукової спеціальності (за
наявності). Вступники, які не мають опублікованих праць, подають
науковий текст (доповідь, реферат, дослідницька пропозиція, проект тощо)
з обраної ними наукової спеціальності обсягом 20-25 сторінок машинопису
через 1,5 інтервала.
11) Копію облікової картки платника податків (довідка про
присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи).
12) Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні
B2, С1 – С2 (за наявності).
Документи подаються у паперовій папці.
Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступниками
особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
7. Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця
роботи у зв’язку зі вступом на очну форму навчання в аспірантуру та
довідка з місця роботи про середньомісячну заробітну плату подається
аспірантом особисто після його зарахування.
8. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним
замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має
право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише
за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у
визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.
9. Термін прийому документів: з 1 серпня 2020 р. по 10 вересня
2020 р.
ІV. Процедура допуску до вступних іспитів
1. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали
всі необхідні для вступу документи згідно з цими правилами прийому.
2. Рішення про допуск до вступних іспитів до аспірантури
приймається приймальною комісією Інституту після розгляду поданих
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документів, у т.ч. наукових праць або дослідницької пропозиції, про що
особа, яка вступає до аспірантури, повідомляється у тижневий термін.
Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження
вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в
установлений строк документів, визначених правилами прийому.
3. Особам, які за рішенням приймальної комісії допущені до
складання вступних іспитів до аспірантури, для підготовки та складання
вступних іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка
за місцем роботи з розрахунку 10 днів на кожен іспит.
V. Зміст, форма і строки вступних іспитів
1. Відповідно до пункту 11 статті 44 Закону України «Про вищу
освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р.
№ 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
(наукових установах)» на основі освітнього ступеня «магістр» / освітньокваліфікаційного рівня «спеціаліст» для здобуття освітньо-наукового
ступеня доктора філософії здійснюється за результатами наступних
вступних іспитів:
- зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з
відповідної спеціальності);
- з іноземної мови. Вступник, який підтвердив свій рівень знання,
зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL,
International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge
English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з
іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені
сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з
іноземної мови з найвищим балом.
2. Оцінювання вступних іспитів із спеціальності та іноземної мови
здійснюється за 5-бальною шкалою із занесенням оцінки до
екзаменаційного листка вступника.
3. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до аспірантури для
здобуття ступеня доктора філософії, конкурсний бал обчислюється шляхом
додавання балів вступних іспитів зі спеціальності, іноземної мови та
дослідницької пропозиції, помножених на вагові коефіцієнти. Конкурсний
бал вступників до аспірантури визначається за формулою:
КБ = БС · К1 + БІ · К2 + БД · К3,
де БС – бал іспиту зі спеціальності; БІ – бал іспиту з іноземної мови; БД –
бал за оцінку дослідницької пропозиції (за наявності друкованих праць за
спеціальністю прирівнюється до найвищого балу); К1, К2, К3 – вагові
коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці. Вагові коефіцієнти вступних
іспитів встановлюються на рівні: зі спеціальності (К1) – 0,5; з іноземної
Правила прийому до аспірантури у 2020 році

5

мови (К2) – 0,3 та за дослідницьку пропозицію (К3) – 0,2.
4. Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань
(спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста),
можуть бути призначені додаткові вступні випробування.
5. Програма вступних випробувань зі спеціальності розробляється
гарантом і членами проектної групи освітньо-наукової програми Інституту
і затверджується вченою радою Інституту. Не пізніше, ніж за три місяці до
початку прийому документів, програма вступних випробувань
оприлюднюється на веб-сайті Інституту та в приймальній комісії.
6. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні
іспити у зазначений розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено як
«незадовільно», до участі в подальших вступних випробуваннях не
допускаються і до аспірантури не зараховуються.
Повторне складання вступних іспитів не дозволяється.
Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу
до аспірантури Інституту протягом одного календарного року.
7. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає
апеляційна комісія Інституту, склад та порядок роботи якої
затверджуються наказом директора.
8. Вступні випробування проводяться з 11 вересня 2020 р. по 1
жовтня 2020 р. Дати іспитів визначаються після отримання
інформаційного повідомлення відділу наукових і керівних кадрів НАН
України про строки проведення вступних іспитів у наукових установах
НАН України. Дата проведення вступного іспиту зі спеціальності
встановлюється наказом директора Інституту, а дата вступного іспиту з
іноземної мови – відділом наукових і керівних кадрів НАН України. Дати
вступних іспитів оприлюднюються на веб-сайті Інституту не пізніше, ніж
за 14 днів до дати першого іспиту.
VI. Умови зарахування до аспірантури
1. Рішення приймальної комісії щодо зарахування до аспірантури
оприлюднюється на веб-сайті Інституту в день прийняття рішення про
зарахування чи на наступний день.
2. Особи, які не рекомендовані на навчання до аспірантури за
державним замовленням, мають право бути зарахованими за рахунок
коштів фізичних та юридичних осіб.
3. Наказ про зарахування до аспірантури видається директором
Інституту на підставі рішення приймальної комісії до 25 жовтня 2020 р.
Наказ про зарахування оприлюднюється на інформаційному стенді
приймальної комісії і веб-сайті Інституту у вигляді списку зарахованих.
Повідомлення про зарахування до аспірантури вступники отримають
письмово в п’ятиденний термін з дня видання наказу про зарахування.
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