
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ 

ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І 

КРІОМЕДИЦИНИ НАН УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків 2022  



  Тимчасовий порядок дистанційної роботи приймальної комісії 

Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України розроблено 

відповідно до Закону України про внесення змін до деяких законів України 

щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або 

надзвичайного стану № 2126-ІХ від 15.03.2022, наказу МОН України про 

Зміни до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

2022 році № 598 від 29.06.2022 та рішення Кабінету Міністрів України щодо 

запровадження карантину для всіх типів закладів освіти незалежно від форм 

власності і сфери управління, листа Міністерства освіти і науки України 

№ 1/9-154 від 11.03.2020 р. 

Тимчасовий порядок дистанційної роботи приймальної комісії 

Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України є складовою 

частиною Положення про приймальну комісію ІПКіК НАН України від 

27.12.2026. 

1. Основні положення 

1.1. Приймальна комісія Інституту проблем кріобіології і кріомедицини 

НАН України працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості. 

Усі питання, пов’язані зі вступом до аспірантури, вирішуються приймальною 

комісією на її засіданнях колегіально в очному або дистанційному режимі.   

1.2. Для організації дистанційної роботи члени приймальної комісії 

готують згідно з вимогами Положення про приймальну комісію у ІПКіК 

НАН України усі необхідні документи, розміщують їх електронні копії на 

Google-диску, створеному технічним секретарем комісії. Доступ до Google-

диску надається голові, заступнику голови, членам приймальної комісії, 

секретарю та технічному секретарю комісії.  

1.3. Засідання приймальної комісії проводяться очно або в режимі on-

line з використанням електронних ресурсів Zoom, Webex Meeting, Skype 

тощо. Відповідальність за організацію засідань on-line покладається на 

технічного секретаря приймальної комісії.  

1.4. Для організації дистанційної роботи секретар приймальної комісії  

забезпечує своєчасне інформування про проведення заходів on-line роботи; 

здійснює контроль за правильним і своєчасним оформленням документів; 

виконує покладені на нього обов'язки, передбачені Положенням про 

приймальну комісію ІПКіК НАН України. 

1.5. Cекретар приймальної комісії і технічний секретар приймальної 

комісії забезпечують підтримання комунікації між претендентами на 



здобуття третього рівня вищої освіти, гарантами, головою та іншими 

членами Комісії. 

 

2. Прийом документів від претендентів на навчання в аспірантурі ІПКіК НАН 

України 

2.1. Документи для прийому на навчання в аспірантурі ІПКіК НАН 

України подаються в приймальну комісію секретареві приймальної комісії  

або особі, відповідальній за аспірантуру, особисто вступником або 

дистанційно. 

2.2. В разі особистого подання вступник до аспірантури подає заяву 

про участь у конкурсному відборі до аспірантури ІПКіК НАН України і всі 

необхідні документи в паперовій формі представнику приймальної комісії за 

попередньою домовленістю. Під час подання заяви вступник пред’являє 

оригінали: 

 документа (одного з документів), що посвідчує особу; 

 військово-облікового документа; 

 документа державного зразка про здобутий ступінь магістра чи 

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста і додатку до нього; 

 ідентифікаційного коду; 

 міжнародного сертифіката з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 

(за наявності).  

На підставі оригіналів представник приймальної комісії засвідчує копії 

відповідних документів. 

2.3. В разі дистанційного подання скановані копії заяви вступника та 

оригіналів документів: 

 документа (одного з документів), що посвідчує особу; 

 військово-облікового документа; 

 документа державного зразка про здобутий ступінь магістра чи освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста і додатку до нього; 

 ідентифікаційного коду; 

 міжнародного сертифіката з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 (за 

наявності); 

з накладеним на відповідні файли кожного документа Кваліфікованим 

електронним підписом вступника разом з іншими необхідними документами 

надсилаються в електронному вигляді секретареві приймальної комісії. Після 

схвалення пакету документів представником приймальної комісії паперові 

форми документів надсилаються Новою поштою на адресу ІПКіК або 



відповідальної особи. Датою подання документів вважатиметься дата 

поштового відправлення.  

 

3. Порядок проведення вступних іспитів. 

3.1. Вступні іспити на навчання в аспірантурі ІПКіК НАН України з 

використанням дистанційних технологій відбуваються відповідно до 

затвердженого Правилами прийому розкладу.  

Конкретний спосіб та етапи складання вступних іспитів визначаються з 

урахуванням технічних та комунікаційних можливостей, але обов’язково в 

синхронному режимі (формат відеоконференції) та з неодмінною 

автентифікацією претендента на здобуття третього рівня вищої освіти.  

За необхідності, технічний секретар завчасно інформує приймальну 

комісію та претендентів на навчання в аспірантурі про неможливість 

проведення вступних іспитів у зазначені терміни і перенесенні їх на новий 

термін. 

3.2. Обов’язковою умовою проведення екзаменаційного вступного 

іспиту з використанням дистанційних технологій є забезпечення вибору 

претендентами білетів (завдань).  

3.3. Екзаменаційна комісія може встановлювати додаткові критерії 

оцінювання претендентів на здобуття третього рівня вищої освіти з 

урахуванням дистанційної форми проведення атестаційного іспиту. 

Інформація про зміст і структуру екзаменаційних завдань мають  бути 

доведені до відома вступників заздалегідь.  

3.4. Передекзаменаційна консультація проводиться у попередньо 

визначений термін з використанням засобів аудіо- або відеоконференцій. Під 

час консультацій секретар предметної комісії інформує претендентів про 

процедуру дистанційного екзамену і перевіряє технічні параметри 

налаштування зв’язку між учасниками вступних іспитів. 

3.5. У день проведення вступного іспиту члени предметної комісії та 

претенденти на здобуття третього рівня вищої освіти у ІПКіК НАН України 

реєструються на відповідному електронному ресурсі (Zoom, Webex Meetings, 

Skype тощо) після встановлення з ними відеозв’язку. У режимі 

відеоконференції претенденти на навчання в аспірантурі обирають сліпим 

методом екзаменаційні білети, доводять до відома членів предметної комісії 

підготовлені екзаменаційні завдання. Члени предметної комісії ставлять 

запитання в режимі синхронної загальної комунікації, в разі необхідності  

організовують дистанційне написання та перевірку письмової частини 



екзаменаційних завдань (використовуючи можливості електронної пошти, 

Viber, Messenger, тощо).  

3.6. Проведення частини вступного іспиту має відбуватися з цифровою 

фіксацією (відеозапис, аудіозапис, фотофіксація тощо) процесу. Цифровий 

запис засідання екзаменаційної комісії зберігається протягом одного року. 

3.7. Результати вступних іспитів повідомляються претендентам 

засобами електронної комунікації (e-mail, Viber, SMS тощо) у день складання 

іспиту. 

 

4. Прикінцеві положення. 

4.1. Тимчасовий порядок ухвалюється рішенням вченої ради і 

затверджується директором ІПКіК НАН України. 


