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Правила прийому до аспірантури в  

Інституті геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України у 2022р.  

спеціальність: 103 «Науки про Землю» 

 

1. Вимоги до рівня освіти вступників 

 

До аспірантури на денну форму навчання для здобуття ступеня доктора філосо-

фії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули освітній ступінь магістра. 

Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України має Ліцензію Міністерства 

освіти і науки на проведення освітньої діяльності (наказ МОН України від 

11.08.2016 р. № 966) і приймає здобувачів до аспірантури за спеціальністю 103 На-

уки про Землю (спеціалізації: геофізика, геофізичні методи пошуків та розвідки ко-

рисних копалин) в межах державного замовлення, яке доводиться до Інституту Пре-

зидією НАН України.  

Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється за рахунок видатків державно-

го бюджету. 

Аспіранти отримують стипендію у відповідності з чинним законодавством 

України. Іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації за-

безпечуються койко-місцем в будинку гостинного типу для несімейних. 

Строк навчання в аспірантурі становить 4 роки. 

 

2. Етапи вступної кампанії 

 

1. Порядок роботи Приймальної комісії в інституті: щодня, крім суботи та неді-

лі, з 9-00 до 17-00. 

2. Прийом заяв та інших документів, конкурсний відбір та зарахування на на-

вчання до аспірантури денної форми навчання проводяться в такі строки. 

 

Етапи вступної кампанії 

Початок прийому заяв і документів 1 серпня 2022 року 

Закінчення прийому заяв і документів 9 вересня 2022 року о 17-00 

Строки проведення вступних іспитів 12 вересня - 30 вересня 2022 року 

Терміни зарахування вступників за 

державним замовленням 

до 1 листопада 2022 року 

Початок навчання в аспірантурі 1 листопада 2022 року 
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3. Порядок прийому заяв і документів 

1. Вступники до аспірантури подають особисто такі документи: 

1. Заяву на ім`я директора Інституту в паперовій формі; 

2. список опублікованих наукових праць і винаходів;; відбитки опублікованих 

статей/тез (за наявності), засвідчені вченим секретарем Інституту (чи упов-

новаженою на це особою) на підставі оригіналів. Особи, які не мають опу-

блікованих праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обра-

ної наукової спеціальності з теми, яку запропонує майбутній науковий ке-

рівник 

3. копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності 

(з додатком); 

4. характеристику, рекомендація в аспірантуру (за наявності); 

5. особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою місця роботи всту-

пника;  

6. автобіографію; 

7. медичну довідку; 

8. 2 фотокартки 3*4; 

9. копію паспорта та ідентифікаційного коду; 

10. копію трудової книжки завірена у відділі кадрів за місцем роботи; 

11. міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 Зага-

льноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (у разі наявності). 

довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в 

будинку гостинного типу); 

Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним вищим 

навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими осо-

бами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним 

вступних випробувань та прийняття вченою радою рішення про визнання його дип-

лома. 

Приймальна комісія Інституту, яка призначається наказом директора Інституту, 

допускає вступників до вступних випробувань на підставі аналізу визначених Пра-

вилами прийому документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних ви-

пробувань в аспірантуру в зв’язку з неподанням документів у встановлений термін. 

2. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не за-

хистила дисертацію або була відрахована з аспірантури завчасно, має право на по-

вторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкоду-

вання коштів, витрачених на її попередню підготовку, відповідно до визначеному 

Кабінетом Міністрів України порядку (Постанова Кабінету Міністрів України № 

658 від 26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або місце-

вого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»). 
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4. Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір 

1. Вступники до аспірантури інституту складають вступні іспити: 

- зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра зі спеціальності  

«Науки про Землю» з врахуванням спеціалізації: «геофізика, геофізичні методи по-

шуків та розвідки корисних копалин»; вступників до аспірантури Інститут забезпе-

чує кваліфікованими науковими керівниками, консультантами з обраної спеціально-

сті, 

- з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської) за програ-

мою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури: випробування зі спе-

ціальності, іноземна мова. 

2. Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані 

впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні В2-С2, звільняються від скла-

дання вступного іспиту з іноземної мови. Міжнародні сертифікати рівнів В2-С2 

прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови. 

Рішення про зарахування іспиту за сертифікатом приймає предметна комісія з 

іноземної мови. Це рішення оформляється відповідним протоколом вступного іспи-

ту з іноземної мови. Вступник, якому відмовлено у зарахуванні іспиту за сертифіка-

том, має право складати іспит з іноземної мови на загальних підставах. 

Програми вступних іспитів з іноземних мов розробляється Центром наукових дослі-

джень та викладання іноземних мов НАН України 

3. Вступникам, які вступають до аспірантури за спеціальністю 103 - «Науки про 

Землю» (спеціалізації: «геофізика, геофізичні методи пошуків та розвідки корисних 

копалин») після отримання диплома магістра за іншою спеціальністю, за рішенням 

Приймальної комісії може бути призначено додаткове вступне випробування. 

4. Майбутній науковий керівник призначає вступникам тему реферату. При на-

явності опублікованих наукових праць, замість реферату може бути обрана опублі-

кована наукова праця. 

5. Програму вступних іспитів зі спеціальності (з врахуванням спеціалізації) фо-

рмує Інститут. Програма затверджується Вченою радою Інституту. 

6. Не допускається повторне складання будь-якого із вступних іспитів. 

7. Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в 

аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чин-

ним законодавством України.  

8. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до аспіра-

нтури, формуватиметься за формулою: 

КО = РЕФ + СПЕЦ +АНГЛ 
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де РЕФ - оцінка за реферат зі спеціалізації; СПЕЦ - результат вступного іспиту зі 

спеціалізації; - АНГЛ - результат вступного іспиту з іноземної мови. Усі оцінки - за 

5 бальною шкалою. 

9. Зарахування на загальних підставах відбуватиметься за сумою балів, отрима-

них за реферат, результат вступного іспиту зі спеціалізації та результат  вступного 

іспиту з іноземної мови. 

10. У разі одержання однакової кількості балів абітурієнтами, переважне право 

при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники: 

- які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конферен-

ціях; 

- які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою; 

- рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального за-

кладу (факультету інституту), наукової установи; 

- мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні В2-С2. 

11. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у ви-

значений розкладом час: особи, які забрали документи після дати закінчення прийо-

му документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному ві-

дборі не допускаються. 

12. Роботи вступників на вступних іспитах, які не прийняті на навчання, збері-

гаються не менше одного року, після чого знищуються, про що складається акт. 

13. Рейтинговий список вступників до аспірантури та список вступників, які ре-

комендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого 

до меншого. 

 

Контактна інформація 

Адреса: Україна. м. Київ 03680, просп. Академіка Палладіна, 32 

Кабінет: № 240 

Тел. (044) 424-31-05 


