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Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється
на підставі:
- міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи
мобільності;
- на підставі договорів, укладених між науковою установою НААН та
вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо
обміну вченими чи академічної мобільності;
- за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом
на навчання подано у Додатку 1.
Аспіранти денної форми навчання:
- отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за
державним бюджетом на дану форму навчання відповідно до чинного
законодавства України;
- іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації
забезпечуються гуртожитком.
Аспіранти вечірньої форми навчання користуються пільгами згідно з
чинним законодавством України.
Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить
чотири роки.
2. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань,
конкурсного відбору та зарахування на навчання
1. Порядок роботи Приймальної комісії в Інституті агроекології і
природокористування НААН: щодня, крім суботи та неділі, з 900 до 1700.
2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та
зарахування на навчання до аспірантури очної (денної, вечірньої) та заочної
форм навчання проводяться в такі терміни:
Етапи та строки вступної кампанії
Навчання за кошти
державного бюджету

Навчання за кошти
фізичних та юридичних
осіб

Початок прийому заяв і
11 липня 2022 року
11 липня 2022 року
документів
Закінчення прийому заяв і
05 серпня 2022 року
09 вересня 2022 року
документів
Терміни проведення
08 серпня – 05 вересня
08 серпня – 23
вступних іспитів
2022 року
вересня 2022 року
Терміни
зарахування до 15 вересня 2022 року
до 1 жовтня 2022
вступників
року
Початок
навчання
в 15 вересня - 01 жовтня 01 жовтня 2022 року
аспірантурі
2022 року
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3. Порядок прийому заяв 1 документов
Вет>пники до асшрантури подають таю документа:
- заяву на 1м ’я директора науковоТ установи;
- особовий листок з обл 1ку кадр1в. засвщчений печаткою НеТ установи, в
якш вступник до астрантури навчаеться або працюе;
- кошю паспорта та доводки про присвоения щентифТкацшного номера (2
екз);
- 2 колворов! фогокартки розмфом 3x4:
- медичну довщку про стан здоров'я;
- засвщчену кошю диплома про закшчення вищого навчального
закладу(2 екз).
Особам, яю здобули вищу осв1ту за кордоном, встановлюеться
екв1валентшсть поданош диплома вщповщно до «Порядку визнання здобутих в
Тноземних вищих навчальних закладах ступешв вшцоТ осв1ти», затвердженого
наказом МОН УкраТни № 504 вщ 05.05.2015 року;
- рекомендащю ВченоТ ради вищого навчального закладу або науковоТ
установи (за наявност!);
- доводку з постшного мюця реестрацп (для ос1б, як 1 мають нам1р проживали
в гуртожитку);
- м1жнародний сертиф1кат з ТноземноТ мови, який засвщчуе р1вн1 С 1 - С2
(за наявносп).
- список опубл1кованих науковртх праць 1 винаход1в; В1дбитки
опубл1кованих статей/тез (за наявност 1 ) або дослщницьку пропозшпю
з обраноТ спец1атьност1;
- Дослщницька пропозиц!я - це науковий текст обсягом до 5 стор.,
тдготовлений вст)пником до асп1рантури, в якому обгрунтовуеться
тематика майбутнього дисертардйного дослщження, його актуальн1сть,
стан розробки у в1тчизнян1Й та заруб1ЖН1Й науц1; можлив1 шляхи
розв'язання поставлених задач тощо.
- Вршоги до дослщницьких пропозишй формуе наукова установа
вщповщно до особливостей кожноТ обраноТ вступником спешальностг
ОцТнюваиня досл1дницькоТ пропозицп (з можливою и презентацТею за
рТшенням ВченоТ ради науковоТ установи) вщбуватиметься на вступному
1спит1 31 спещальност1 як його складова.
- паспорт, диплом про вищу освТту (подаються вступниками особисто).
Вступники до аспТрантури можуть подавали документа для вступу
доасшрантури не бюьше, н1ж на дв! спедТальностТ.
У тому випадку, коли вступник до асшрантури рекомендуеться до вступу в
асшрантуру за результатами конкурсу одразу за двома спецТальносгями,
освоювати осв1тньо-наукову програму пщготовки доктора фшософГТ в
асп1рантур1 за рахунок державного бюджету в!н може лише за одн1ею
спец1атьн 1стю, за щшою - на умовах контракту.
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Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома
чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами,
напрямами підготовки) за кошти державного бюджету.
Організацію прийому вступників здійснює приймальна комісія, склад
якої затверджується наказом директора наукової установи, який є її головою.
Приймальна комісія наукової установи допускає вступників до вступних
іспитів на підставі поданих (всіх, наведених у переліку, та вчасно) документів і
може відмовити вступнику в допуску до вступних іспитів, в аспірантуру в зв’язку
з неподанням у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому.
Громадяни України, які не завершили навчання за державним
замовленням, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття
вищої освіти за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до
державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки
фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або
місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня
2015 року № 658.
4. Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір
1. Вступники до аспірантури наукової установи складають вступні іспити:
- з іноземної мови (англійська) за програмою, яка відповідає рівню В2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
- зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної
спеціальності);
Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна:
іноземна мова, випробування з фаху, додаткове випробування (в разі
необхідності).
Вступні іспити, за потреби, проводити в очному та/або дистанційному
форматі (за використання верифікованих засобів зв’язку).
2. Вступний іспит з іноземної мови, як кваліфікаційний іспит, оцінюється
за 100-бальною шкалою. Мінімальна позитивна оцінка, яка відповідає рівню В
2, складає 80 балів;
- до протоколу вступного іспиту з іноземної мови вноситься оцінка 0
(нуль балів), якщо вступник до аспірантури набрав менше ніж 80 балів, або
оцінка 80, якщо вступник набрав 80 або більше балів.
Вступник до аспірантури, який набрав на вступному іспиті з іноземної
мови менше ніж 80 балів, не допускається до наступного вступного
випробування та участі у конкурсі.
Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані
впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні С1-С2, звільняються від
складання вступного іспиту з іноземної мови. Міжнародні сертифікати рівнів
С1-С2 прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної
мови і набирають 80 балів.
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Додаток 3. Порядок нарахування додаткових бал гл за науков!
(навчальн!) досягнення вступник!в до асшрантури для здобуття
наукового ступеня доктора философ»
Н а у к о в 1 (н а в ч а л ь ш )

К од

КБтькдсть б ал 1в

ДБ,

С1 —5
С 2 - 10

д о ся1 н ен и я

М1жнародний сертифжат з
шоземноТ мови. отриманий
за останш два роки, що
шдтверджут ргвш С1 - С2
Стаття у науковому виданнк
включеному до П ередку
наукових фахових видань
УкраУни (за обраною
спещальшстю)
Наукова стаття у виданш.
яке входить до м1Жнародних
наукометричних баз
(Зсориз. \УеЪоБ5с!епсе,
С орет!киз та шип) за
обраною спещальшстю*
Однооыбна монограф1я або
рОЗД1Л у колективнш
монографЙ, яка
рекомендована до друку
вченою радою науково!
установи або
факультету/шституту ВНЗ *
Участь у науковш
всеукраТнськш конференцп
(за умови опублку вання тез
доповгд!) за обраною
спец1атьн!стю
Патент або авторське
свщоцтво на винахщ**
Рекомендация Вчено! ради
науково!' установи,
факультету/] нети туту до
асшрантури (за наявност1)
Диплом мапстра/спещ алкта
з вгдзнакою

1

ДБ2

15 (кожиа стаття)

ДБз

25 (кожна стаття)

дб4

10

ДБ,

10 (кожна теза)

ДБб

20

-ДБ?

5

ДБ§
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* - за перюд не бшыле трьох роюв до моменту вступу (в сум! не бшыле як 60 багйв
за публжацп та участь у конференщях);
** - за перюд не бшыле трьох роюв до моменту вступу.
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