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1.Основні положення

1.1. Правила прийому розроблені відповідно до закону України «Про вищу освіту» від

06.09.2014 р.,  «Порядку підготовки здобувачів  вищої освіти ступеня доктора філософії  та

доктора  наук  у  закладах  вищої  освіти  (наукових  установах)»,  затвердженого  Постановою

Кабінету  Міністрів  України  № 261 від 23.03.2016 р.,  «Порядку прийому на навчання для

здобуття  вищої  освіти  в  2022  році»,  затвердженого  Наказом  МОН  України  № 392  від

27.04.2022 р., і діють протягом календарного року.

1.2  Аспірантура  є  основною  формою  підготовки  здобувачів  доктора  філософії  на

третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. 

Інститут  проблем  кріобіології  і  кріомедицини  НАН  України  (далі  ‒  ІПКіК  НАН

України) проводить освітню діяльність на третьому рівні вищої освіти:

 - у галузі знань 09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія;

- у галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина. 

1.3. До аспірантури ІПКіК НАН України приймаються особи, які здобули вищу освіту

освітнього ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. 

Іноземці  та  особи  без  громадянства,  зокрема  закордонні  українці,  які  постійно

проживають  в  Україні,  особи,  яких  визнано  біженцями,  мають  право  на  здобуття  вищої

освіти нарівні з громадянами України.

1.4. Прийом до аспірантури ІПКіК НАН України здійснюється на конкурсній основі

незалежно від джерел фінансування навчання в аспірантурі.

1.5.  Підготовка  здобувачів  ступеня  доктора  філософії  в  аспірантурі  ІПКіК  НАН

України здійснюється за очною (денна, вечірня) і заочною формами навчання. 

1.6. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири

роки.

1.7. Фінансування підготовки в аспірантурі ІПКіК НАН України здійснюється:

- - за рахунок видатків державного бюджету  (державне замовлення);

- за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за

кошти  грантів  які  отримав  ІПКіК  НАН  України  на  проведення  наукових  досліджень,  за

якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії). Розмір

плати  за  весь  строк  навчання,  а  також порядок  оплати  освітньої  послуги  визначається  у

договорі  (контракті),  що  укладається  між  ІПКіК  НАН  України  та  фізичною/юридичною

особою, яка замовляє платну послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові

зобов’язання щодо її оплати. 

Загальна  кількість  аспірантів  за  кожною  спеціальністю  визначається   ліцензійним

обсягом.  



1.8.  Громадяни  України,  які  раніше  навчалися  в  аспірантурі  за  державним

(регіональним)  замовленням  і  не  пройшли  захист  або  були  відраховані,  мають  право

навчання в аспірантурі  на безоплатній основі за умови відшкодування до державного або

місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно

до «Порядку відшкодування коштів державного бюджету,  витрачених на оплату послуг з

підготовки  фахівців»,  затвердженого  Постановою  Кабінету  Міністрів  України  № 658  від

26.08.2015 р. Ця вимога не застосовується до учасників бойових дій.

1.9. Організація прийому в аспірантуру здійснюється приймальною комісією, склад

якої визначається наказом директора ІПКіК НАН України. Головою приймальної комісії є

директор  Інституту.  Усі  питання,  пов’язані  зі  вступом  до  аспірантури,  вирішуються

приймальною комісією на її засіданнях колегіально. 

2. Строки вступної кампанії 

2.1. Для громадян України встановлюються такі строки прийому заяв та документів,

проведення вступних іспитів, конкурсного відбору та зарахування до аспірантури:

Етапи вступної кампанії Строки проведення

Початок прийому заяв і документів 1 серпня 2022 року

Закінчення прийому заяв і документів 9 вересня 2022 року

Оприлюднення списку претендентів, які

допущені до вступних іспитів
13 вересня 2022 року

Проведення вступних іспитів 19 вересня‒30 вересня 2022 року

Оприлюднення рейтингового списку

абітурієнтів за отриманими результатами

іспитів

5 жовтня 2022 року

Зарахування до аспірантури з 1 листопада 2022

   2.2.  Документи  подаються  в  приймальну комісію ІПКіК НАН України  за  адресою

м.Харків, вул.Переяславська 23, ІПКіК НАН України (понеділок‒ п’ятниця з 10-00 до 16-00)

особі, відповідальній за аспірантуру ‒ Кулєшовій Ларисі Георгіївні, 

тел. 099-036-20-55

e-mail: kuleshovalarisa47@gmail.com.



3. Порядок прийому заяв і документів до аспірантури

3.1. Вступники до аспірантури подають заяву про участь у конкурсному відборі до

аспірантури  ІПКіК  НАН  України  (далі  – заява)  в  паперовій  формі.  Заява  подається

вступником  особисто  до  приймальної  комісії.  В  заяві  вступники  вказують  галузь  знань,

спеціальність  та  форму навчання,  зазначається  згода вступника на обробку персональних

даних, а також факт ознайомлення з Правилами прийому.

3.2. Під час подання заяви вступник пред’являє особисто оригінали:

-  документа  (одного  з  документів),  що  посвідчує  особу,  передбаченого  Законом

України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

 -  військово-облікового документа  (для  військовозобов’язаних  ‒  військового квитка

або  тимчасового  посвідчення  військовозобов’язаного,  для  призовників  ‒  посвідчення  про

приписку);

-  документа  державного  зразка  про  здобутий  ступінь  магістра  чи  освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста і додатку до нього. 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про ступінь магістра чи освітньо-

кваліфікаційний  рівень  спеціаліста  може  подаватись  довідка  державного  підприємства

«Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатку документа про здобутий

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

3.3. До заяви вступник додає

-  копію  документа  державного  зразка  про  здобутий  ступінь  освіти  магістра  або

освітньо-кваліфікаційний рівень  спеціаліста та додатку до нього (в разі здобуття відповідної

освіти за кордоном ‒ копію нострифікованого диплома);

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- копію військового квитка або посвідчення про приписку;

- копію ідентифікаційного коду;

-дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

- особовий листок з обліку кадрів (форма);

- автобіографію;

- медичну довідку про стан здоров’я за формою 086/о;

- дослідницьку пропозицію (Додаток1);

-  список  опублікованих  наукових  праць  (за  наявності),  оформлений  відповідно  до

чинних  стандартів  бібліографічного  опису  або  ДСТУ  8302:2015  (форма)  з  копіями

опублікованих статей/тез;

- міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 (за наявності).

https://drive.google.com/file/d/1HXQVU6yK56F01o0suce6GTtoyIr25kTQ/view?usp=sharing


Усі  копії  документів  засвідчуються  за  оригіналами  приймальною  комісією  ІПКіК

НАН України або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує

особу  та  громадянство,  військового  квитка  (посвідчення  про  приписку),  не  підлягають

засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

3.3. При  прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобуту за кордоном

ступінь  освіти магістра чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (далі  ‒ Документ),

обов’язковою  є  процедура  визнання  і  встановлення  еквівалентності  Документа,  що

здійснюється  відповідно  до  Наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  «Деякі  питання

визнання в Україні іноземних документів про освіту» № 504 від 05.05.2015 р. 

3.4. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією, а також

поінформованість  про акредитацію науково-освітньої  програми за  обраною спеціальністю

навчання в аспірантурі ІПКіК НАН України фіксується в заяві вступника та підтверджується

його особистим підписом під час подання заяви.

3.5.  Приймальна  комісія  ІПКіК  НАН  України  розглядає  заяви  та  документи

вступників,  здійснює  перевірку  достовірності  даних,  поданих  вступником  для  участі  у

конкурсному відборі, і приймає рішення про допуск його до участі в конкурсному відборі

для вступу в аспірантуру. Недостовірність інформації, поданої вступником, є підставою для

відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про

зарахування).

3.6.  До  вступних  випробувань  допускаються  виключно  особи,  які  в  установлений

термін надали визначений пакет документів.

4. Вступні випробування та конкурсний відбір

4.1. Вступники до аспірантури ІПКіК НАН України складають вступні іспити:

- зі спеціальності (за Програмою вступних іспитів до аспірантури ІПКіК НАН

України за відповідною спеціальністю) в усній формі;

- з  іноземної  мови  (англійської,  німецької,  французької)  за  програмою,  яка

відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

 Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом

тестів  ТОЕFL або  International  English  Language  Testing  System,  або  сертифікатом  тестів

Cambridge  English  Language  Assessment  (не  нижче  рівня  В2  Загальноєвропейських

рекомендацій  з  мовної  освіти  або  аналогічного  рівня);  німецької  мови  –  дійсним

сертифікатом  TestDaF  (не  нижче  рівня  В2  Загальноєвропейських  рекомендацій  з  мовної

освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом  тесту DELF  або

DAFL  (не  нижче  рівня  В2  Загальноєвропейських  рекомендацій  з  мовної  освіти  або



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.

4.2. Для проведення вступних іспитів зі спеціальності створюються предметні комісії,

які затверджуються наказом директора ІПКіК НАН України. До складу предметних комісій

включаються доктори наук та кандидати наук (доктори філософії), які здійснюють наукові

дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання обраної освітньо-

наукової програми.

4.3. Вступні іспити з іноземної мови проводяться Центром наукових досліджень та

викладання іноземних мов Національної Академії наук України

4.4.Оцінювання вступних іспитів відбувається за 100-бальною шкалою

Вступники,  які  наберуть  на  першому  випробуванні  (іспиті)  менше  ніж  60  балів,

позбавлені права участі в наступному випробуванні та у конкурсному відборі на вступ до

аспірантури ІПКіК НАН України взагалі у поточному навчальному році.

4.5.  Результати проведених вступних випробувань оприлюднюються на офіційному

веб-сайті ІПКіК НАН України у розділі «Вступ до аспірантури і докторантури» не пізніше

наступного  дня  з  моменту  проведення.  Інформація  про  результати  іспиту  в  усній  формі

оголошується вступникові в день його проведення. 

4.6.  Особи,  які  без  поважних  причин,  не  з’явилися  на  вступні  випробування  у

визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче 60 балів, а також

особи,  які  забрали  документи  після  дати  закінчення  прийому  документів,  до  участі  в

наступних  вступних  іспитах  та  у  конкурсному  відборі  не  допускаються.  Перескладання

вступних іспитів не допускається.

4.7. Для конкурсного відбору із відповідними ваговими коефіцієнтами, нормованими

до одиниці, зараховуються бали вступних іспитів зі спеціальності та іноземної мови, а також

бали за  дослідницьку  пропозицію (Додаток 1)  та  додаткові  бали  за  попередні  наукові  та

навчальні досягнення вступників (Додаток 2).

Конкурсний бал (КБ) вступника розраховується за формулою:

КБ = ВІС x 0,4 + ВІМ x 0,3 + ДП x 0,2 + ДБ x 0,1,де

ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності; 

ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови; 

ДП  – результат оцінювання дослідницької пропозиції;

ДБ – додаткові бали за попередні наукові та навчальні досягнення (див. п. 4.8).

Усі оцінки вводяться у формулу відповідно до 100-бальної шкали оцінювання (див.

Додаток 3).



4.8.  Додаткові  бали  за  попередні  наукові  та  навчальні  досягнення  вступників

нараховуються Приймальною комісією і максимально можуть становити 100 балів. Порядок

нарахування додаткових балів для вступників до аспірантури ІПКіК НАН України поданий у

Додатку 2.

4.9. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ІПКіК НАН України,

розглядає  апеляційна  комісія,  склад  та  порядок  роботи  якої  затверджуються  наказом

директора ІПКіК НАН України. Порядок подання апеляції наведено в розділі 7 цих Правил

прийому.

4.10.  Роботи  вступників,  виконані  в  рамках  вступних  випробувань,  зберігаються

протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.  

5. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

5.1.Рейтингові списки вступників впорядковуються за конкурсним балом від більшого до

меншого та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті  ІПКіК НАН України 

5.2. У рейтинговому списку вступників зазначаються

● прізвище, ім’я та по батькові вступника;

● конкурсний бал вступника

5.3.  Списки  вступників,  рекомендованих  до  зарахування,  формуються  приймальною

комісією на основі рейтингового списку в такій послідовності: 

● вступники,  які  мають  право  на  зарахування  на  місця  за  рахунок  державного

замовлення;

● вступники,  які  мають  право  на  зарахування  на  навчання  за  рахунок  коштів

фізичних та/або юридичних осіб

Списки  вступників,  рекомендованих  до  зарахування,  оприлюднюються  шляхом

розміщення на веб-сайті ІПКіК НАН України. 

5.4. При однаковому конкурсному балі право першочергового зарахування мають

• особи, які мають вищі результати вступних випробувань зі спеціальності;

• особи, які мають вищі результати вступних випробувань з іноземної мови;

• особи, які мають вищий бал за дослідницьку пропозицію; 

• особи, які мають статті у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, Web

of  Science;

• призери Всеукраїнських конкурсів наукових студентських робіт;

• особи, які мають патенти на винахід або на корисну модель;

• особи, які мають статті у наукових фахових виданнях України;

• призери регіональних конкурсів наукових студентських робіт;



• особи, які мають статті у наукових періодичних виданнях інших держав;

• особи, які мають участь у міжнародних конференціях;

• особи, які мають участь у вітчизняних конференціях.

Якщо право першочергового зарахування додаткові правила не дозволяють визначити

послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне

рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів.

5.5.  Рішення  щодо  участі  вступника  у  конкурсі  на  навчання  за  рахунок  коштів

фізичних та юридичних осіб приймається за заявою вступника, що подається до приймальної

комісії  ІПКіК НАН України.

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

укладається до видання наказу про зарахування.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

5.6.  Списки  рекомендованих  до  зарахування  оновлюються  після

виконання/невиконання вступниками на ступінь доктора філософії вимог для зарахування на

навчання.

5.7. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається

оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії  ІПКіК НАН України та

на  офіційному  веб-сайті  ІПКіК  НАН  України  в  розділі  «Вступ  до  аспірантури  і

докторантури».  Рекомендованим  до  зарахування  вступникам  можуть  надсилатися

повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

6. Зарахування

6.1.Накази про зарахування на навчання видаються директором ІПКіК НАН України

на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання формуються

відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування.

У наказі про зарахування кожному аспіранту призначається науковий керівник.

6.2.  Рішення  приймальної  комісії  про зарахування  вступника  може бути скасоване

приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника: подання недостовірних

персональних даних,  недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту,  недостовірних

даних для участі у конкурсному відборі,. 

6.3.  Вступники  можуть  бути  відраховані  з  аспірантури  ІПКіК  НАН  України   за

власним бажанням, про що видається відповідний наказ.

На  звільнені  при  цьому  місця  до  початку  навчальних  занять  може  проводитись

додаткове зарахування наступних за рейтингом вступників.



7. Порядок подання і розгляду апеляцій

7.1.  У  разі  незгоди  вступника  з  одержаною  оцінкою  на  вступних  випробуваннях,

вступник  подає  заяву  на  проведення  апеляції  у  приймальну  комісію  в  день  проведення

іспиту.

7.2. Засідання апеляційної комісії проводиться об 11 годині в наступний робочий день

з дати проведення відповідного іспиту.  Апеляційна комісія розглядає роботу вступника у

його присутності. Робота апеляційної комісії відображається у протоколі.

7.3.  Для проведення  апеляції  наказом  директора  ІПКіК НАН України  створюється

апеляційна комісія. Головою апеляційоної комісії є заступник директора з наукової роботи,

До скаду апеляційної  комісії  входять голова предметної  комісії,  кандидати наук (доктори

філософії)  або  доктори  наук,  які  не  входили  до  складу  предметної  комісії  за  даною

спеціальністю,  але  здійснюють  наукові  дослідження  в  цій  галузі  та  відповідають  за

виконання обраної вступником освітньо-наукової програми.

7.4. Рішення апеляційної комісії з приводу одержаної оцінки з іспиту не підлягають

обговоренню і мають остаточне рішення.



Додаток 1

Дослідницька пропозиція. 

Відповідно до Правил прийому на навчання, вступники до аспірантури обов’язково

подають дослідницьку пропозицію з обраної ними наукової спеціальності. 

Дослідницька  пропозиція  є  науковим  текстом,  підготовленим  вступником  до

аспірантури особисто, який повинен підтвердити здатність вступника займатися науковою

діяльністю.

В дослідницькій пропозиції повинна висвітлюватися певна наукова проблема зі сфери

обраної вступником наукової спеціальності, обґрунтовуватися її актуальність і значущість,

розкриватися  стан  розробки  зазначеного  кола  питань  у  світовій  науці,  можливі  шляхи

розв’язання тощо. Структура тексту повинна відповідати загальним нормам щодо коротких

наукових текстів.

Загальний  об’єм  дослідницької  пропозиції  має  складати  2-10

сторінок, надрукованих шрифтом Times New Roman кеглем 14 через півтора-два міжрядкові

інтервали. 

Пропозиція підписується особисто автором.

Приймальною  комісією  визначається  особа  з  числа  кандидатів  наук  (докторів

філософії)  або докторів наук ІПКіК НАН України, що здійснюють наукові дослідження в

галузі відповідної спеціальності, яка ретельно знайомиться з пропозицією і надає відгук на

неї. 

Вступник  до  аспірантури  презентує  свою  пропозицію  предметній  комісії  під  час

іспиту зі спеціальності. 

Оцінювання  дослідницької  пропозиції  відбувається  на  вступному  іспиті

зі спеціальності за 100-бальною шкалою.



Додаток 2

Порядок  нарахування  додаткових  балів за  попередні  наукові  та  навчальні

досягнення вступника до аспірантури ІПКіК НАН України 

Попередні наукові та навчальні досягнення вступника Код Максимальна
кількість балів

Переможець/призер міжнародної студентської олімпіади з
фаху*

     • переможець

     • призер

ДБ1

40

20

Переможець/призер всеукраїнської студентської 
олімпіади з фаху*

     • переможець

     • призер

ДБ2

30

20

Переможець/призер міжнародних конкурсів наукових 
студентських робіт з фаху*

     • переможець

     • призер

ДБ3

40

20

Переможець/призер конкурсів наукових студентських 
робіт МОН України з фаху*

     • переможець

     • призер

ДБ4

30

20

Стаття у науковому виданні, включеному до Переліку 
наукових фахових видань України (за обраною 
спеціальністю)

ДБ5

15

Стаття у виданні, що входить до міжнародних 
наукометричних баз Scopus/Web of Science (за обраною 
спеціальністю)

ДБ6

30

Участь у науковій всеукраїнській та міжнародній 
конференції (за умови опублікування тез доповіді)**

ДБ7

5

Рекомендація до вступу в аспірантуру із засідання 
кафедри/факультету вищого навчального закладу 
(наукової установи)

ДБ8

5

Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою за обраною 
спеціальністю

ДБ9

10

* ‒ за період навчання в магістратурі.

** ‒ за період не більше п’яти років до моменту вступу 
Максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 100.



Додаток 3

Таблиця відповідностей 100-бальної шкали, шкали ЄКТС (ECTS) та Національної 

шкали оцінювання. 

100-бальна шкала Оцінка ЄКТС Національна шкала оцінювання

90‒100 A відмінно

82‒89 B
добре

75‒81 C

64‒74 D
задовільно

60‒63 E

35‒59 FX
незадовільно

1‒34 F


