
  



Вступ до аспірантури 

Підставою для оголошення прийому на навчання до аспірантури для 

здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії за певною спеціальністю 

є ліцензія на провадження освітньої діяльності за третім (освітньо-науковим) 

рівнем, видана в порядку, встановленому законодавством. 

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України здійснює 

підготовку докторів філософії (згідно з отриманою ліцензією на провадження 

відповідної освітньої діяльності - Наказ МОН України № 1073 від 

05.09.2016 року)  

Правила прийому до аспірантури Інституту геології і геохімії горючих 

копалин НАН України з підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти з галузі 

знань 10 - Природничі науки, зі спеціальності 103 - "Науки про Землю" 

розроблені відповідно до вимог та положень Закону України від 01.07.2014 

року № 1556-VII "Про вищу освіту", Постанови Кабінету Міністрів України  

від 23 березня 2016 р. № 261 "Про затвердження Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (наукових установах)" та листа Відділу наукових і 

керівних кадрів НАН України від 29.07.2016 (№10/119). 

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули 

вищу освіту ступеня магістра.  

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 

чотири роки. 

Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою відповідної 

освітньо-наукової програми ІГГГК НАН України за спеціальністю 103 - 

"Науки про Землю" та проведення власного наукового дослідження. 

Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури є підготовка 

та публікація наукових статей. 

Аспіранти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним 

планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та 

обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом 

строку підготовки в аспірантурі. 

Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з його 

науковим керівником (консультантом) та затверджується вченою радою ІГГГК 

НАН України протягом двох місяців з дня зарахування здобувача до вищого 

навчального закладу (наукової установи). 

Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання 

здобувачем відповідного ступеня і використовується для оцінювання 

успішності запланованої наукової роботи. 

Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без 

поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для 

ухвалення вченою радою ІГГГК НАН України рішення про відрахування 

аспіранта. 

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

захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний 



вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови 

відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом 

Міністрів України порядку. 

Підготовка в аспірантурі завершується захистом наукових досягнень 

аспіранта у спеціалізованій вченій раді. Здобувачі мають право на вибір 

спеціалізованої вченої ради. 

Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до 

цього Порядку, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, 

затверджених МОН України, та правил прийому ІГГГК НАН України. 

Правила прийому до аспірантури ІГГГК НАН України діють протягом 

відповідного навчального року і визначають, зокрема: 

порядок, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури; 

зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору 

вступників до аспірантури за галуззю знань 10 - Природничі науки, 

спеціальністю 103 - "Науки про Землю". 

 

1. Порядок, перелік і строки подання документів для вступу до 

аспірантури 

1.1. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули 

вищу освіту ступеня магістра. 

1.2. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі 

необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до аспірантури 

ІГГГК НАН України.  

1.3. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження 

вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в 

установлений строк документів, визначених правилами прийому та/або 

поданням недостовірних даних. 

1.4. Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий 

іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних 

випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника 

здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань  та 

прийняття вченою радою ІГГГК НАН України рішення про визнання його 

диплома. 

1.5. Вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії не 

допускається. 

1.6. Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури, 

включає: 

- заяву вступника; 

- копію диплома магістра із зазначенням здобутої спеціальності 

(кваліфікації); 

- список опублікованих наукових праць і винаходів за обраною 

спеціальністю (ксерокопії наукових статей, патентів на винаходи, авторських 

свідоцтв про винаходи), або у разі їх відсутності – реферат з обраної 

спеціальності; 

- копію трудової книжки, завірену за місцем праці; 



- особовий листок з обліку кадрів; 

- копію паспорта, ідентифікаційного; 

- медичну довідку про стан здоров’я за формою 286-у;  

- рекомендацію для навчання в аспірантурі (за наявності);  

- дві фотокартки 3х4;  

- сертифікат, що засвідчує рівень знання іноземної мови, зокрема 

англійської - сертифікат тестів TOEFL, або International English Language 

Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment  (за 

наявності).  

Паспорт, ідентифікаційний та диплом про вищу освіту (оригінали та 

копії) подаються вступником особисто. 

Прийом документів проводиться до 10 вересня 2016 р.  

Зарахування на навчання - з 1 листопада 2016 р. 

 

Документи подаються за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-а, к. 

60. 

Довідки за телефоном (032) 263-12-72, 263-50-47. 

 

2. Зміст, форма і строки вступних випробувань для конкурсного 

відбору вступників до аспірантури за галуззю знань 10 - Природничі 

науки, спеціальністю 103 - "Науки про Землю" 
 

2.1. Вступні випробування до аспірантури ІГГГК НАН України 

складаються з: 

- вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти 

магістра з відповідної спеціальності); 

- вступного іспиту з іноземної мови за вибором — англійської, німецької 

або французької (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, 

зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або 

International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge 

English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з 

іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені 

сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з 

іноземної мови з найвищим балом; 

Особам, які вступають до аспірантури (з іншої галузі знань 

(спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра, будуть призначені 

додаткові вступні випробування (іспити, співбесіди, презентації 

дослідницьких пропозицій чи досягнень). 

Прийом на навчання до аспірантури ІГГГК НАН України здійснюється на 

конкурсній основі за результатами вступних випробувань зі спеціальності та 

іноземної мови. 

Конкурсний бал вступника формується шляхом додавання позитивних 

оцінок за результатами вступних випробувань зі спеціальності та іноземної 

мови. 



 

2.2. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до 

аспірантури ІГГГК НАН України протягом одного календарного року. 

2.3. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними 

комісіями, до складу яких входить, як правило, три — п’ять осіб, які 

призначаються керівником ІГГГК НАН України. 

2.4. До складу предметних комісій включаються доктори філософії та 

доктори наук, які проводять наукові дослідження за відповідною 

спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової 

програми. 

До складу предметних комісій можуть бути призначені також 

представники інших вищих навчальних закладів (наукових установ), з якими 

укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або про спільне 

керівництво дослідженнями аспірантів, та/або про спільне виконання освітньо-

наукової програми або з якими здійснюється підготовка докторів філософії за 

спільною освітньо-науковою програмою, узгодженою між вищим навчальним 

закладом і науковою установою. 

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також 

особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють 

відповідною іноземною мовою і за рішенням вченої ради можуть 

кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником. 

2.5. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури 

приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника. 

Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури 

затверджується наказом керівника ІГГГК НАН України, який оприлюднюється 

в установленому порядку. 

2.6. Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом 

керівника ІГГГК НАН України призначається науковий керівник з числа 

наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем. 

Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над 

дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових 

досліджень аспіранта, контролює виконання індивідуального плану наукової 

роботи та індивідуального навчального плану аспіранта і відповідає перед 

вченою радою ІГГГК НАН України за належне та своєчасне виконання 

обов’язків наукового керівника. 

Рішенням вченої ради аспіранту може бути призначено два наукових 

керівники з відповідним розподілом годин навчального  навантаження та 

обов’язків між ними. 

2.7. Стипендія аспіранту призначається у відповідності з чинним 

законодавством України після подання до відділу кадрів трудової книжки із 

записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до 

аспірантури ІГГГК НАН України та довідки  з останнього місця роботи про 

середньомісячну заробітну плату (за підписами керівника установи та 

головного бухгалтера). 

 


