ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Ці правила розроблено згідно Законів України «Про вищу освіту» від
01.07. 2014 р. № 1556-УІІ, «Про наукову і науково- технічну діяльність» від
26.11.2015 р. № 848-УШ; Постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових
установах)» від 23.03.2016 р. № 261; Наказів МОН України «Про
затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022
році» від 13.10.2021 р. № 1098, «Про затвердження рішень Ліцензійної
комісії Міністерства від 05.01.2017» від 06.01.2017 № 1-л; Положення про
приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом
МОН України від 15.10.2015 р. № 1085 та Положення про приймальну
комісію Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук
України, затвердженого Вченою радою Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна
Національної академії наук України, протокол № 10 від 17.11.2020 р.
2. Прийом до аспірантури та докторантури Інституту біохімії ім. О.В.
Палладіна Національної академії наук України (далі – ІБХ НАН України)
здійснюється на конкурсній основі відповідно до ліцензійного обсягу за
державним замовленням.
3. Підготовка в аспірантурі ІБХ НАН України для здобуття ступеня доктора
філософії здійснює за спеціальністю 091 «Біологія» за освітньою програмою
«Біологія».
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
1. Організацію прийому вступників до аспірантури ІБХ НАН України
здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора
ІБХ НАН України, який є її головою.
2. Приймальна комісія діє згідно з Положення про приймальну комісію
Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України,
затвердженого Вченою радою Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна
Національної академії наук України, протокол № 10 від 17.11.2020 р., яке
розміщено на офіційному вебсайті ІБХ НАН України за посиланням
http://www.biochemistry.org.ua/images/aspirant/pdf/Polozennia_pryimalna_komis
ia.pdf .
3. Приймальна комісія на своїх засіданнях вирішує усі питання, пов'язані з
прийомом до аспірантури та докторантури ІБХ НАН України.
4. Приймальна комісія працює за адресою 01054, Київ, вул. Леонтовича 9,
каб. 1-17, 1-й поверх, I корпус, понеділок – п'ятниця з 10.00 до 17.00, перерва
з 13.00 до 14-00. Тел.: (+38044)-234-12-96 Протасова Зоя Степанівна, e-mail:
protasov@biochem.kiev.ua.
5. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня,
що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три
години до початку засідання.
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5. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті
ІБХ НАН України протягом 5-ти робочих днів після прийняття відповідного
рішення та є підставою для видання відповідних наказів директором ІБХ
НАН України та/або виконання процедур вступної кампанії.
ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В ІБХ НАН УКРАЇНИ.
СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ АБІТУРІЄНТІВ
1. Для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі ІБХ
НАН України за спеціальністю 091 «Біологія» приймаються
- особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста) з суміжної спеціальності.
2. Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності),
ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути
призначені додаткові вступні випробування.
3. Прийом вступників на навчання в аспірантурі ІБХ НАН України
проводиться на конкурсні пропозиції, які ІБХ НАН України самостійно
формує та вносить до ЄДЕБО.
4. Заяви та документи для вступу на навчання до аспірантури приймаються за
адресою: 01054, Київ, вул. Леонтовича 9, каб. 17, 1-й поверх, I корпус,
служба вченого секретаря (понеділок – п'ятниця з 10.00 до 17.00, перерва з
13.00 до 14-00). Тел.: (+38044)-234-12-96 Протасова Зоя Степанівна, e-mail:
protasov@biochem.kiev.ua.
5. Термін прийому заяв та документів: з 20 серпня по 1 вересня поточного
року.
5.1. Терміни вступних іспитів – з 10 вересня по 16 жовтня поточного року
(дати визначаються Розпорядженням Президії НАН України).
5.2. Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням
рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету - о 16.00 у
день останнього іспиту, але не пізніше 16 жовтня поточного року.
5.3. Зарахування вступників за кошти державного бюджету – не пізніше ніж
31 жовтня поточного року.
5.4. Початок науково-освітньої програми за спеціальністю 091 – Біологія: 1
листопада поточного року.
5.5. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу,
місця не надаються.
6. Для участі у конкурсному відборі до аспірантури ІБХ НАН України
абітурієнт має подати наступні документи:
- заява на ім’я директора, де вказати адресу, конт. тел. та e-mail.
- особовий листок (бланк якого можна отримати у Відділі кадрів ІБХ НАН
України).
- 2 кольорові фотокартки (4 х 6).
- медична довідка за формою № 086/у про можливість навчання в
аспірантурі.
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- cписок опублікованих праць і винаходів, письмовий відгук наукового
керівника та рецензію фахівця, у яких оцінено особистий внесок вступника у
надані публікації.
! Вступники, які не мають опублікованих праць, подають реферат з обраної
наукової спеціальності.
Наукові праці/реферат мають бути оцінені за п'ятибальною шкалою та
підписані майбутнім науковим керівником і рецензентом;
- завірені у Відділі кадрів ІБХ НАН України копії двох дипломів та додатків
до них (бакалавра та спеціаліста/магістра).
При собі мати оригінали та копії (по 2 шт.) наступних документів:
- ідентифікаційний код.
- документи (один з документів), що посвідчує особу, передбачені Законом
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;.
- військово-обліковий документ (для військовозобов'язаних – військовий
квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, для призовників –
посвідчення про приписку до призовної дільниці.
- документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і
додаток до нього.
- папка швидкозшивач з прозорим верхом.
- посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності).
- міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень С1-С2 (за
наявності).
6.1. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією
і сертифікатом (за наявності) про акредитацію відповідної освітньої програми
(спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у
конкурсі за результатами вступних іспитів фіксуються в заяві вступника та
підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви.
7. Розгляд заяв та документів вступників і прийняття рішення про допуск їх
до складання вступних іспитів та участі в конкурсному відборі для вступу на
навчання до аспірантури ІБХ НАН України здійснюється приймальною
комісією.
8. Якщо особи, які хочуть взяти участь у конкурсному відборі на вступ до
аспірантури ІБХ НАН України подають документ про здобутий за кордоном
ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і встановлення
еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньокваліфікаційний рівень, що здійснюється відповідно до Порядку визнання
здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти,
затвердженого наказом МОН України від 05 травня 2015 року № 504
№614/27059.
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КОНКУРСНИЙ ВІДБІР, ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ
1. Прийом до аспірантури та докторантури ІБХ НАН України здійснюється
виключно на конкурсній основі за результатами вступних іспитів зі
спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра) та іноземної мови (в
обсязі, що відповідає рівню B2).
2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття
ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 «Біологія» в аспірантурі ІБХ
НАН України, зараховуються бали вступних іспитів із спеціальності
(програму
іспиту
розміщено
на
сайті
http://www.biochemistry.org.ua/index.php/uk/aspirantura/5796-091-2021),
іноземної (англійської) мови (в обсязі, який відповідає рівню B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти), а також презентації
наукового реферату за темою наукових напрямків того відділу, до якого
абітурієнт планує вступати для виконання дисертаційного дослідження.
2.1. 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 чи
аналогічного рівня); німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не
нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи
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.
2.2. Вступний іспит з іноземної (англійської) мови оцінюється у Центрі
наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України згідно
встановлених у НАН України вимог. Рішення про зарахування іспиту за
сертифікатом приймає предметна комісія з іноземної мови. Це рішення
оформляється відповідним протоколом вступного іспиту з іноземної мови.
Вступник, якому відмовлено у зарахуванні іспиту за сертифікатом, має право
складати іспит з іноземної мови на загальних підставах.
2.3. Іспит зі спеціальності оцінюються за шкалою від 1 до 5 балів.
Для продовження участі у конкурсному відборі до аспірантури ІБХ НАН
України на вступному іспиті зі спеціальності абітурієнт має набрати не
менше 3 балів.
3. Рейтинг вступників визначається випробуваннями зі спеціальності та
іноземної мови за сумарним балом з урахуванням коефіцієнтів
- іспит зі спеціальності – отриманий бал х 0,5
- презентація наукового реферату – отриманий бал х 0,1
- іноземна мова – отриманий бал х 0,4.
Конкурсний бал вираховується як сума балів за кожен вид вступного
випробування, помножених на зазначені вагові коефіцієнти.
4. Програми вступних іспитів зі спеціальностей формується ІБХ НАН
України, затверджується Вченою радою ІБХ НАН України і
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оприлюднюються на сайті ІБХ НАН України за чотири місці до початку
вступної кампанії.
5. Іспит зі спеціальності проводяться спеціальною комісією, яка
призначаються наказом директора ІБХ НАН України. До складу комісій
входять мінімум 3 особи з представників професорсько-викладацького
складу ІБХ НАН України. Головою комісії є директор ІБХ НАН України.
6. Абітурієнти, які без поважних причин не з'явилися на вступні
випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено
балами нижче встановленого цими Правилами прийому мінімального рівня, а
також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому
документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному
відборі не допускаються.
7. Перескладання вступних випробувань не допускається.
8. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ІБХ НАН
України, розглядає Апеляційна комісія ІБХ НАН України, склад та порядок
роботи якої затверджуються наказом директора ІБХ НАН України.
9. Роботи вступників, які не прийняті на навчання, виконані ними на
вступних іспитах та реферати, зберігаються не менше ніж один рік, після
чого знищуються, про що складається акт.
10. Після закінчення всіх вступних випробувань формується рейтинговий
список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за конкурсом, який
упорядковується за конкурсним балом - від більшого до меншого, у якому
зазначаються :
 прізвище, ім'я та по батькові вступника;
 конкурсний бал вступника.
 ознака підстав для зарахування.
Сформований список оприлюднюються у повному обсязі на інформаційних
стендах I та IV корпусів та вебсайті ІБХ НАН України
(http://www.biochemistry.org.ua/index.php/uk/).
11. Рекомендації до зарахування вступників на місця, що фінансуються за
кошти державного бюджету приймаються не пізніше 16 жовтня поточного
року.
12. Офіційним повідомленням про надання рекомендації до зарахування є
лист про відповідне рішення від Приймальної комісії ІБХ НАН України, який
надсилається електронною поштою з офіційної поштової скриньки ученого
секретаря ІБХ НАН України. к.б.н., Протасової З.С protasov@biochem.kiev.ua.
13. На підставі рішення Приймальної комісії накази про зарахування до
аспірантури ІБХ НАН України видаються директором ІБХ НАН України та
формуються відповідно до списків вступників, рекомендованих до
зарахування.
14. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних
показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО.
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15. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути
скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з
боку вступника.
16. Вступники можуть бути відраховані з аспірантури ІБХ НАН України за
власним бажанням, про що видається відповідний наказ, а таким особам
повертаються документи, подані ними.
На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може
проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у
конкурсі на цю спеціальність.
17. Особи, які без поважних причин не з’явились на навчання протягом 10
днів від дня початку 1-го семестру, відраховуються з аспірантури ІБХ НАН
України відповідним наказом директора ІБХ НАН України.
18. Зарахування на місця відрахованих аспірантів відбувається протягом
наступних п'яти робочих днів з урахуванням положень та вимог Правил
прийому. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються до 15
листопада поточного року.
19. Роботи, виконані на вступних випробуваннях вступниками, які не були
прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім
знищуються, про що складається акт.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ ІБХ
НАН УКРАЇНИ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
1. Прийом на навчання до аспірантури ІБХ НАН України іноземців та осіб
без громадянства здійснюється згідно Наказу МОН України «Про
затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021
році» від 15.10.2020 р. № 1277 та інших нормативних актів України у сфері
вищої освіти.
2. Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати
вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не
передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між
закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.
3. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних
та/або юридичних осіб для навчання в аспірантурі/докторантурі ІБХ НАН
України здійснюється упродовж року.
4. Приймальна комісія ІБХ НАН України обчислює бали/оцінки вступника на
основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює
мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із
загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.
5. Зарахування іноземців на навчання здійснюється за результатами вступних
іспитів зі спеціальності, іноземної (англійської) мови та мови навчання на
підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються
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документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і
врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на
наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що
видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.
6.
Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними
договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними
зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених
квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки
України.
7.
Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної
мобільності або для здобуття витої освіти за узгодженими між українським
та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на
навчання з урахуванням відповідних договірних зобов'язань відповідних
закладів вищої освіти.
8.
Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і
статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, під час вступу
до аспірантури/докторантури ІБХ НАН України користуються такими
самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками,
встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного
українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть
зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах
установлених квот для іноземців.
9.
Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці,
які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи,
які потребують додаткового захист), мають право на здобуття вищої освіти
нарівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного
або місцевого бюджету.
ДОКТОРАНТУРА
1. До докторантури ІБХ НАН України приймаються особи, які мають
науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та
опубліковані праці з обраної наукової спеціальності (зокрема публікації в
міжнародних реферованих журналах, індексованих у наукометричних базах
згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові
ступені) і наукові результати, що потребують завершення або оформлення у
вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.
2. Строк перебування в докторантурі не перевищує двох років.
3. Для вступу в докторантуру вступник не менше ніж за два місяці до вступу
(до 1 липня поточного року) надає керівнику відділу, до якого він бажає
прикріпитися, розгорнуту пропозицію з планом дослідницької роботи та/або
інформацією про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки
результатів проведених досліджень до захисту.
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4. Протягом місяця з дня отримання документів від усіх вступників відділ
заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість
зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на
розгляд Вченої ради ІБХ НАН України.
5. Вчена рада протягом місяця розглядає висновки відповідного відділу щодо
кожного вступника, приймає рішення про його зарахування до докторантури
та призначає йому наукового консультанта з числа штатних наукових
працівників із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення
Вченої ради оформляється наказом директора ІБХ НАН України і подається
до Президії НАН України.
6. Зарахування докторанта з 1 вересня поточного року відбувається після
затвердження Рішення Вченої ради Президією НАН України і отримання
відповідного Розпорядження.
7. Науковий консультант може здійснювати підготовку лише одного
докторанта.

