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ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії
Для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії до ІГМР НАН України
приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста).
Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються особи,
які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають
його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний
план.
Прийом на навчання в аспірантурі ІГМР НАН України проводиться за спеціальністю
103 Науки про Землю за очною/заочною формою навчання. Нормативний строк
підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.
ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії
Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
здійснюється:
за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення),
за кошти фізичних та /або юридичних осіб (на умовах договору).
Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту ступеня доктора
філософії в ІГМР НАН України на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої
освіти, якщо цей ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного
бюджету.
Особи, які навчаються у ІГМР НАН України, мають право на навчання одночасно за
декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти за умови
здобуття тільки однієї вищої освіти за ступенем доктора філософії за кошти державного
(місцевого) бюджету.
ІV. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення
Прийом на навчання до ІГМР НАН України здійснюється в межах ліцензованого
обсягу та обсягу передбаченого Президією НАН України. Наявність/відсутність місць, що
фінансуються за державним замовленням визначаються розпорядженням Президії НАН
України. Загальний обсяг бюджетних місць оприлюднюється на офіційному веб-сайті
ІГМР НАН України після отримання необхідної інформації від державного замовника.
V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на
навчання
Прийом заяв та документів проводиться до 10 вересня 2021 року. Строки конкурсного
відбору визначаються згідно з розпорядженням Президії НАН України.
Зарахування на навчання до ІГМР НАН України − 1 листопада 2021 року.
VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі
Заява в паперовій формі на ім’я директора інституту подається вступником особисто до
приймальної комісії ІГМР НАН України.
Під час подання заяви вступник пред’являє особисто оригінали:
 документа, що посвідчує особу;
 військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків
передбачених законодавством);
 документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до
нього.
До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає:
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 копію 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»;
 копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків
передбачених законодавством);
 копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і копію
додатка до нього;
 чотири кольорові фотокартки 3×4;
 анкету працівника;
 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають
до аспірантури на денну форму навчання);
 рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 міжнародний сертифікат з іноземної мови (не нижче рівня B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня) (за
наявності).
 список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих
наукових праць (за наявності);
 згоду на збір та обробку персональних даних.
Копії документів засвідчуються за оригіналами відповідальним секретарем
приймальної комісії ІГМР НАН України. Копії документа, що посвідчує особу,
військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії
документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією фіксується в
заяві вступника та підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у
паперовій формі.
При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном
ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов’язковою є процедура визнання і
встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання
визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.
Повний комплект документів у швидкозшивачі подається за адресою:
м. Київ, пр-т Акад. Палладіна, 34, кімната № 233.
Дні прийому: вівторок, четвер. Години прийому: 10:00-16:00.
Контактний тел. (044) 424 04 60, 098-274-80-92.
На час проведення вступних випробувань гуртожиток не надається.
VІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення
До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні
документи для вступу. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до
проходження вступних випробувань виключно у зв’язку з неподанням у встановлений
термін всіх або окремих документів, визначених цими Правилами прийому.
Для конкурсного відбору осіб, які вступають до аспірантури ІГМР НАН України для
здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії конкурсний бал обчислюється шляхом
додавання балів вступного іспиту зі спеціальності та іноземної мови.
Вступний іспит зі спеціальності – це форма вступного випробування, яка передбачає
оцінювання знань, умінь та навичок вступника зі спеціальності «Науки про Землю».
Іспит зі спеціальності має усну форму та оцінюється за 100-бальною шкалою (90-100
балів – «відмінно», 80-89 балів – «дуже добре», 70-79 балів – «добре», 60-69 балів –
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«задовільно», 59 і менше балів — «незадовільно»). Мінімальне значення для участі у
конкурсному відборі та допуску до складання іспиту з іноземної мови – 60 балів.
Час на підготовку до відповіді на чотири питання білету становить 60 хвилин.
Кожен член Предметної комісії проставляє оцінку за кожну відповідь у аркуші
оцінювання усної відповіді. Оцінка за іспит є середнім значенням оцінок за чотири
питання виставлених кожним членом Предметної комісії.
Аркуші оцінювання усної відповіді вступника зберігаються не менше одного року,
після чого знищуються, про що складається акт.
Вступний іспит з іноземної мови складається у Центрі наукових досліджень та
викладання іноземних мов НАН України. Вступник, який підтвердив свій рівень знання
англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language
Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня
B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької
мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови - дійсним
сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 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.
Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений
розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами
прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати
закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у
конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних іспитів не допускається.
Апеляція на результати вступних випробувань повинна подаватись особисто
вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.
Оголошення екзаменаційної оцінки відбувається у день іспиту після його завершення.
Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності
вступника. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені у ІГМР НАН
України, розглядає апеляційна комісія ІГМР НАН України, склад та порядок роботи якої
затверджуються наказом Директора ІГМР НАН України.
VIII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
Рейтинговий список вступників впорядковується:
 за конкурсним балом від більшого до меншого;
 за середнім балом додатка до документа про здобутий ступінь магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста).
Якщо встановлені в цьому пункті правила не дозволяють визначити послідовність
вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення
самостійно на підставі аналізу поданих вступником документів.
У рейтинговому списку вступників зазначається:
 ступінь вищої освіти, спеціальність, форма здобуття освіти;
 прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 конкурсний бал вступника;
 середній бал додатка про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста).
Рейтингові списки формуються приймальною комісією та оприлюднюються у повному
обсязі шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті
ІГМР НАН України.
Списки вступників, рекомендованих до зарахування затверджуються рішенням
приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді
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приймальної комісії та веб-сайті ІГМР НАН України у триденний строк після їх
затвердження приймальною комісією.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і
в рейтинговому списку вступників.
Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання
вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу ІХ цих Правил з
урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.
Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається
оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії. Рішення приймальної
комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті ІГМР НАН
України.
Про зарахування до аспірантури ІГМР НАН України або про відмову в зарахуванні
вступнику повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття Приймальною комісією
відповідного рішення електронною поштою на адресу, яка вказана у заяві вступника.
ІХ. Реалізація права вступників на обрані місця навчання
Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі
на місця державного замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про
рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного у розділі V цих Правил
або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця
державного замовлення: подати особисто оригінали документа про здобутий ступінь
магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та додатка до нього до
приймальної комісії ІГМР НАН України. Подані оригінали документів зберігаються у
ІГМР НАН України протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після подання
заяви, але до виконання вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім’я, по батькові,
додатково особисто пред’являє приймальній комісії ІГМР НАН України свідоцтво про
державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його
підставі документа, що посвідчує особу.
Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені
строки, визначені у розділі V цих Правил або відповідно до нього, виконали вимоги для
зарахування на місця державного замовлення, підлягають зарахуванню.
Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали
вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених в першому абзаці
цього розділу.
Х. Наказ про зарахування
Накази про зарахування на навчання видаються директором ІГМР НАН України на
підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками
для них оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті
ІГМР НАН України у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих
Правил або відповідно до нього.
Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про
зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до ІГМР НАН України за
власним бажанням, відраховані із ІГМР НАН України за власним бажанням, у зв’язку з
чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після
подання заяви про відрахування.
Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних
днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї
особи.
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