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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Положення про комплексний іспит з фахової підготовки здобувачів 

ступеня доктора філософії в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН 

України (далі – Положення) розроблено відповідно до «Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 березня 2016 р. № 261 та Постановою Кабінету Міністрів України від 3 

квітня 2019 р. № 283; Положення про організацію освітнього процесу в 

Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України; Положення про 

підготовку здобувачів вищої     освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в 

Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України; Положення про 

запровадження елементів дистанційного навчання у ІПКіК НАН України. 

2. Комплексний іспит з фахової підготовки (далі – іспит) є формою 

оцінювання рівня теоретичної фахової підготовки здобувача за результатами 

вивчення навчальних дисциплін професійної підготовки та опанування науково-

практичними аспектами відповідно до обраного напряму дисертаційної роботи. 

3. Положення про іспит регламентує порядок проходження випробування 

здобувачів ступеня доктора філософії в Інституті проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України (далі – Інститут). 

4. Строки проведення іспиту регламентуються навчальним планом 

виконання освітньо-наукової програми (ОНП) підготовки доктора філософії. 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 КОМПЛЕКСНОГО  ІСПИТУ  

1. Основне завдання іспиту – встановити рівень теоретичної та практичної 

фахової підготовки здобувачів ступеня доктора філософії до наукової 

діяльності. Контрольний захід визначає набуття аспірантом теоретичних знань, 



умінь, навичок і відповідних компетентностей та його підготовленості до 

самостійної науково-дослідної діяльності. 

2. Методичне забезпечення іспиту розробляється робочою групою ОНП у 

вигляді програми комплексного іспиту та екзаменаційних білетів.  

3. Іспит проводиться за програмою, що складається з двох частин: загальної 

програми зі спеціальності та додаткової програми.  

4. Загальна програма іспиту складається з розділів відповідної спеціальності 

згідно ОНП та діє увесь строк підготовки фахівців, що для здобувачів ступеню 

доктора філософії відповідає терміну навчання 4 роки.  У разі перегляду, 

оновлення або удосконалення ОНП передбачено внесення змін у загальну 

програму іспиту. Загальна програма ухвалюється вченою радою Інституту та 

затверджується директором Інституту. 

5. Додаткова програма іспиту (Додаток 1) включає питання, пов’язані з 

тематичним напрямом дисертаційної роботи аспіранта. Питання додаткової 

програми формулюються науковим керівником аспіранта з урахуванням 

новітніх наукових досягнень та розробок у відповідному напряму досліджень.  

6. Науковий керівник подає заяву (Додаток 2) щодо розгляду та ухвалення 

додаткової програми на засіданні вченої ради Інституту. У заяві повинно бути 

надано інформацію про виконання освітньої складової ОНП підготовки 

здобувачів  вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю. 

7. Загальна та додаткова програми іспиту зберігаються у особи, 

відповідальній за  аспірантуру Інституту. 

8. Комплексний іспит здійснюється екзаменаційною комісією, склад якої 

призначається наказом директора Інституту. 

9. Всі екзаменаційні білети є рівнозначними за складністю. Структура 

білетів містить 4 питання, максимальна оцінка за кожне з них становить 15 

балів. Екзаменаційні білети формуються з питань загальної програми 



відповідної спеціальності, ухваленої на засіданні вченої ради Інституту, за 

зразком (Додаток 3) та затверджуються на засіданні освітньо-наукової секції. 

10. Друга частина іспиту являє собою усне опитування здобувача за двома 

питаннями з індивідуальної додаткової програми аспіранта, яка була ухвалена 

на засіданні вченої ради Інституту. Максимальна оцінка за кожне з них 

становить 20 балів.  

11. Іспит може бути проведений з використанням дистанційних технологій 

відповідно до Положення про запровадження елементів дистанційного навчання 

у ІПКіК НАН України. Конкретний спосіб та етапи складання іспиту у 

дистанційному форматі визначаються з урахуванням технічних та 

комунікаційних можливостей, але обов’язково в синхронному режимі (формат 

відеоконференції) та з неодмінною автентифікацією аспіранта. Відповідальність 

за організацію засідань on-line покладається на секретаря екзаменаційної 

комісії.  

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ 

 1. До іспиту допускаються аспіранти, які виконали освітню складову ОНП 

підготовки здобувачів  вищої освіти ступеня доктора філософії за 

спеціальністю. 

2. Прийом іспиту здійснюється за програмами, які розробляються 

відповідно до пунктів 2.3 – 2.7 цього Положення.  

3. Іспит проводиться наприкінці 2 року навчання або раніше, за умов 

виконання індивідуального плану освітньо-наукової програми підготовки 

доктора філософії. 

4. Іспит проводиться відповідно до затвердженого навчальним планом 

розкладу. Особа, відповідальна за аспірантуру, інформує екзаменаційну комісію 

та аспірантів про час та місце проведення іспиту не менш як за два тижні. У разі 

неможливості проведення іспиту у зазначені терміни і перенесенні їх на новий 



термін особа, відповідальна за аспірантуру, повідомляє про це екзаменаційну 

комісію та аспірантів. 

5. Іспит складається з двох частин. Перша частина іспиту спрямована на 

перевірку теоретичної підготовки аспіранта зі спеціальності, проводиться з 

використанням екзаменаційних білетів, в усній формі та передбачає час на 

підготовку відповіді. Друга частина іспиту являє собою усне опитування від 

екзаменаційної комісії у формі співбесіди задля перевірки навиків аспіранта 

формулювати відповіді, ставити питання, аналізувати отримані результати 

дослідження, орієнтуватись в тематиці дослідження та окреслювати його 

перспективи. 

6. На випробуванні можуть бути присутні члени робочої групи, керівники 

відділів Інституту, які приймають участь у підготовці аспірантів, наукові 

керівники аспірантів. 

 

4. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ З ПРИЙОМУ 

КОМПЛЕКСНОГО  ІСПИТУ  

1. Екзаменаційна комісія з прийому іспиту призначається директором 

Інституту в складі голови комісії, заступника голови комісії, членів комісії і 

секретаря комісії з наукових або науково-педагогічних працівників, які 

працюють в Інституті за основним місцем роботи та мають кваліфікацію 

відповідно до спеціальностей, за якими здійснюється підготовка докторів 

філософії у Інституті.  

2. Екзаменаційна комісія створюється не менш як за місяць до проведення 

іспиту. 

3. Головою комісії та заступником голови комісії не може бути призначено 

наукового керівника та близьких   осіб аспіранта. 

4. Відповідальність за дотримання встановленого порядку проведення 

комплексного іспиту несе голова екзаменаційної комісії. 



 

5. ОЦІНЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ          

1. Максимальна кількість балів, яку можна отримати за іспит, складає 100 балів.  

2. Мінімальна прохідна кількість балів становить 60 балів. 

3. Оцінювання успішності проводиться за 100-бальною шкалою, національною 

шкалою та за шкалою ЕСТS у відповідності до національної та Болонської 

систем оцінювання (табл. 1). Методика визначення оцінки міститься у табл. 2. 

 

Таблиця 1. 

Загальна шкала оцінювання 

Сума балів  Оцінка 

ЄКТС 

літерна 

Значення оцінки 

ЄКТС 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

90-100 A Відмінно Відмінно 

82-89 B Дуже добре 
Добре 

74-81 C Добре 

65-73 D Задовільно 
Задовільно 

60-64 E Достатньо 

0-59 F, FX Незадовільно  Незадовільно 

 

Таблиця 2 

Критерії екзаменаційних оцінок 

Сума балів Критерії оцінювання 

90-100 Відповідь відмінна, повна, довершена, обґрунтована, достовірна, 

точна, вичерпує зміст питань. Аспірант, вміє використовувати 

набуті знання і переконливо аргументує відповіді, а також 

проявляє здатність застосувати дослідні та інформаційні 



компетенції на практиці за напрямом свого дослідження. 

82-89 Відповідь правильна, достовірна з незначними неточностями, в 

основних рисах відображає зміст питань. Аспірант вільно 

демонструє як знання, так і розуміння питання, але відчуває 

незначні проблеми при прояві здатності застосувати дослідні та 

інформаційні компетенції на практиці за напрямом свого 

дослідження. 

74-81 В цілому правильна відповідь із певною кількістю значних 

помилок. Аспірант вміє зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію; виправляти помилки, серед яких є 

суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок, але 

відчуває незначні проблеми при прояві здатності застосувати 

дослідні та інформаційні компетенції на практиці за напрямом 

свого дослідження. 

65-73 Відповідь у цілому правильна, проте, неповна, неточна, 

незакінчена, необґрунтована, викликає уточнюючі запитання у 

членів комісії. Аспірант відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; може 

аналізувати матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна 

кількість суттєвих. Є фактичні пробіли – не повне володіння 

термінологією та літературою. Нечіткість і двозначність 

мовлення. Слабка практична застосовність дослідницьких та 

інформаційних компетенцій за напрямом свого дослідження.  

60-64 Відповідь достатня, але зі значною кількістю недоліків, 

задовольняє мінімальні критерії. Незнання окремих 

(непринципових) питань з матеріалу. Є фактичні пробіли – не 

повне володіння термінологією та літературою. Невміння 



послідовно й аргументовано висловлювати думку. Аспірант 

володіє матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну 

частину його відтворює на репродуктивному рівні. Слабка 

практична застосовність дослідницьких та інформаційних 

компетенцій за напрямом свого дослідження.  

0-59 Відповідь неправильна, недостовірна. Аспірант володіє 

матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять 

незначну частину матеріалу програми. Зміст відповідей не 

відображає зміст питань. Є грубі помилки, а також незнання 

ключових визначень та спеціальної термінології. Відсутність 

практичного застосування дослідницьких та інформаційних 

компетенцій за напрямом свого дослідження.  

4. По закінченню іспиту секретар екзаменаційної комісії заповнює протокол 

іспиту (Додаток 4) для кожного аспіранта, який складав іспит. Протоколи 

зберігаються у особи, відповідальної за аспірантуру.  

5. По закінченню іспиту секретар екзаменаційної комісії заповнює загальну 

відомість, в якій відображається кількість осіб, які складали іспит; бали, які 

отримала кожна особа; кількість осіб, які не з’явилися на іспит. 

6. Результати іспиту вносяться до індивідуального плану роботи аспіранта 

особою, відповідальною за аспірантуру. 

7. Академічна довідка може бути видана аспіранту після виконання освітньої 

складової ОНП та складання комплексного іспиту з фахової підготовки. 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. У разі неявки аспіранта на іспит з поважних причин він може бути допущений 

до складання випробування протягом навчання в аспірантурі. 

2. Аспірант, який за результатами іспиту набрав менше 60 балів та одержав 

оцінку «незадовільно», не допускається до захисту наукових досягнень у формі 



дисертації та може бути допущений до повторного складання випробування 

протягом навчання в аспірантурі.   

 



         Додаток 1 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини 

 

ДОДАТКОВА ПРОГРАМА 

для складання комплексного іспиту з фахової підготовки 
 

аспіранта  ____________________________________________________________________________ 
                                                                                          (прізвище, ім’я, по батькові) 

відділу _______________________________________________________________________________ 

за ОНП _________________ за спеціальністю _________________________ 
                                     (назва ОНП)                                                                                 (шифр і назва спеціальності ) 

 

Тема дисертаційної роботи: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

П Е Р Е Л І К  П И Т А Н Ь  
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



 

Л І Т Е Р А Т У Р А  
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Науковий керівник: 

________________________________________________________________________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

                                                

                                                                                                                        ____________________________ 

                                                                                                                                                              (підпис) 

 

Програма затверджена на засіданні вченої ради ІПКіК НАН України від 

«_____» _______________ 20___ р., протокол № ____. 
  

 

Секретар вченої ради  

ІПКіК НАН України, 

к.б.н., с.н.с.          

_________________________Г.О. Ковальов 

                  (підпис) 



         Додаток 2 

 

 

Голові вченої ради 

ІПКіК НАН України, 

професору, д.б.н. О.Ю. Петренку  

наукового керівника  

аспіранта ______ року навчання  

_____________________________ 
         (прізвище, ім’я, по батькові аспіранта) 
_____________________________ 
         (прізвище, ім’я, по батькові) 
 

 

Заява 

 

Прошу розглянути на засіданні вченої ради Інституту проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України додаткову програму для складання 

комплексного іспиту з фахової підготовки за ОНП ________________, 

спеціальністю______________________________________  (до заяви додається)                                     
                                    (шифр та назва спеціальності) 

за науковим напрямом, у межах якого виконується дисертаційна робота 

аспіранта ____________________________________________________________ 
                                                                                    (прізвище, ім’я, по батькові) 
за темою ____________________________________________________________  
                                                                 (назва дисертаційної роботи) 

________________________________________________________________________________________________. 

 

Освітня складова ОНП виконана у повному обсязі. 

 

 

Дата                                                                                           Підпис  

 

 

 



  

         

Додаток 3 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ  

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 09 – БІОЛОГІЯ 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 – БІОЛОГІЯ 

РІВЕНЬ ОСВІТИ  ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ  № 1 

 

1. Температура, як термодинамічний параметр. Температура і швидкість біохімічних 

реакцій. Рівняння Ареніуса. Фізичне обґрунтування доцільності 

низькотемпературного консервування. 15 балів. 

2. Стовбурові клітини. Визначення, класифікація, властивості та терапевтичний 

потенціал.  Внесок кріобіологічних досліджень в клітинну терапію. 15 балів. 

3. Дослідження структурних і функціональних змін мембран еритроцитів в умовах 

кріоконсервування. Температурно-осмотична стабілізація еритроцитів при 

охолодженні та заморожуванні у присутності непроникальний кріопротектора. 

Безвідмивний спосіб кріоконсервування еритроцитів із кріопротектором ПЕО-1500. 15 

балів. 

4.  Кріоконсервування і ліофілізація мікроорганізмів. 15 балів. 

 

Затверджено на засіданні освітньо-наукової секції вченої ради Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України, протокол № __ від ___________________  р.   

Голова освітньо-наукової секції,  

                       ________________ _____________________________________  
                                             підпис                         (ПІП, вчений ступінь, вчене звання) 



Додаток 4 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини 

 

З А Т В Е Р Д Ж У Ю 

Директор ІПКіК НАН України, 

д.б.н., професор  

_________О.Ю. Петренко 

«____»_________20___ р. 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

засідання екзаменаційної комісії з приймання комплексного іспиту за освітньо-

науковою програмою ______________, спеціальність __________________, 

галузь знань _____________ 

від ____ _______ 20___ р. 

 

Голова комісії: 

______________________________________________________________ 
(ПІП, вчений ступінь, вчене звання, посада, спеціальність) 

Заступник голови комісії: 

______________________________________________________________ 
(ПІП, вчений ступінь, вчене звання, посада, спеціальність) 

 

Члени комісії: 

______________________________________________________________ 
(ПІП, вчений ступінь, вчене звання, посада, спеціальність) 

______________________________________________________________ 
(ПІП, вчений ступінь, вчене звання, посада, спеціальність) 

______________________________________________________________ 
(ПІП, вчений ступінь, вчене звання, посада, спеціальність) 

______________________________________________________________ 
(ПІП, вчений ступінь, вчене звання, посада, спеціальність) 

______________________________________________________________ 
(ПІП, вчений ступінь, вчене звання, посада, спеціальність) 

______________________________________________________________ 
(ПІП, вчений ступінь, вчене звання, посада, спеціальність) 

______________________________________________________________ 
(ПІП, вчений ступінь, вчене звання, посада, спеціальність) 

Секретар комісії: 

______________________________________________________________ 
(ПІП, вчений ступінь, вчене звання, посада, спеціальність) 

 



Склад комісії затверджено наказом директора Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України від ____________ 20__ р. № ___. 

 

СЛУХАЛИ:  

Приймання комплексного іспиту  з фахової підготовки  в аспіранта   

_________________________________________________________________ 
(ПІП аспіранта, відділ, рік навчання) 

_________________________________________________________________ 

 

1. За загальною програмою, затвердженою вченою радою Інституту проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України ____________ 20__ р., протокол № 

___,  поставлені такі питання. 

 

Основні: 

1.___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Додаткові: 
1.__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

2.   За додатковою програмою, затвердженою вченою радою Інституту 

проблем кріобіології і кріомедицини НАН України ____________ 20__ р., 

протокол № ___,  поставлені такі питання. 

 

 Основні: 

1.___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Додаткові: 
1.__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 



Загальна оцінка 

УХВАЛИЛИ:  

Вважати, що ________________________________________________________ 
(ПІП аспіранта) 

 

склав(ла)  комплексний іспит зі спеціальності ______________   з підсумковою 

оцінкою __________(кількість балів). 
 

Голова екзаменаційної комісії           _______________    ____________________                 
                                                                                                                (підпис)                      (ПІП, вчений ступінь, вчене звання)  

Заступник голови                                _______________    ____________________                 
                                                                                                                (підпис)                      (ПІП, вчений ступінь, вчене звання)  

Члени комісії:                                     _______________    ____________________                 
                                                                                                                (підпис)                      (ПІП, вчений ступінь, вчене звання)  

                                                              _______________    ____________________                 
                                                                                                                (підпис)                      (ПІП, вчений ступінь, вчене звання)  

                                                              _______________    ____________________                 
                                                                                                                (підпис)                      (ПІП, вчений ступінь, вчене звання)  

                                                              _______________    ____________________                 
                                                                                                                (підпис)                      (ПІП, вчений ступінь, вчене звання)  

                                                              _______________    ____________________                 
                                                                                                                (підпис)                      (ПІП, вчений ступінь, вчене звання)  
 

Секретар комісії:                                 _______________    ____________________                 
                                                                                                                (підпис)                      (ПІП, вчений ступінь, вчене звання)  
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