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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Науково - дослідна установа «Український науково - дослідний інститут 

екологічних проблем» (УКРНДІЕП) оголошує прийом до аспірантури за 

спеціальністю 101 «Екологія» відповідно до цих Правил прийому. 

1.2 Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

здійснюється в аспірантурі УКРНДІЕП за очною (денною, вечірньою) або заочною 

формою навчання, а також поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять 

наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем 

роботи в УКРНДІЕП. 

1.3. До аспірантури УКРНДІЕП приймаються громадяни України, іноземці та 

особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано 

статус біженця в Україні, особи які потребують додаткового або тимчасового 

захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в 

Україні на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо- 

кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобувати ступень доктора філософії. 

1.4. Прийом до аспірантури УКРНДІЕП для здобуття ступенів доктора 

філософії здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання. 

 
2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ВСТУПНИКІВ 

2.1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, 

які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). 

 
3. ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

3.1. Фінансування підготовки фахівців в аспірантурі УКРНДІЕП 

здійснюється за Державною Програмою 2701040 „Наукова і науково-технічна 

діяльність у сфері захисту довкілля та природних ресурсів” та за кошти фізичних і 

юридичних осіб (на умовах контракту). 

3.2. Обсяги прийому на навчання в аспірантурі УКРНДІЕП Державною 

Програмою 2701040 „Наукова і науково-технічна діяльність у сфері захисту 

довкілля та природних ресурсів” визначаються Міністерством захисту довкілля та 

природних ресурсів України. 

 
4. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО 

ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ 

4.1. Організацію прийому на навчання до аспірантури УКРНДІЕП здійснює 

приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директором УКРНДІЕП, 

який є її головою. 

Порядок роботи приймальної комісії наступний: 

понеділок - п'ятниця з 8.00 до 16.30 (перерва з 12.00 до 12.30); 



4.2. Прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання до аспірантури проводиться в такі строки: 

прийом заяв і документів – з 1 листопада до 31 грудня 2022 року; 

фахові випробування та оголошення їх результатів – з 1 грудня до 29 

грудня 2022 року. 

Оприлюднення рейтингового списку вступників – до16.00  30 грудня 2022 

року. 

4.3. Вступники до аспірантури подають заяву на ім’я директора УКРНДІЕП. 

У заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання. 

До заяви вступник додає наступні документи: 

− заява на ім'я директора; 

− особовий листок з обліку кадрів; 

− список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не 

мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді 

(реферати, презентації) з обраної ними наукової спеціальності (науковий керівник 

надає рецензію на наукову доповідь (реферат) у письмовому вигляді); 

− медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-о; 

− три фотографії; 

− копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із 

зазначенням здобутої кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули 

відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома); 

− характеристика від майбутнього керівника; 

− сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності). 

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто. 

 
5. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА КОНКУРСНИЙ ВІДБІР 

5.1. Прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії 

здійснюється на конкурсній основі. 

Конкурсний бал обчислюється як сума балів отриманих під час складання 

вступних екзаменів зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої магістра з 

відповідної спеціальності), філософії та з іноземної мови (англійської, німецької, 

французької). 

Екзамен з іншої іноземної мови складається за рішенням вченої ради 

УКРНДІЕП у разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над дисертацією. 

До конкурсного балу додається додатковий бал за навчальні/наукові 

досягнення. 

5.2. Оцінювання вступних екзаменів здійснюється за 100-бальною шкалою. 

У разі наявності у вступника міжнародного сертифікату з підтвердженням 

рівня володіння іноземною мовою В-2 він звільняється від складання вступного 

екзамену з іноземної мови з виставленням до екзаменаційної відомості 

максимальної оцінки. 

Результати вступних випробувань до аспірантури УКРНДІЕП дійсні 

протягом 12 місяців. 



5.3. Величина додатково нарахованих балів за навчальні/наукові досягнення 

встановлюється: 

- особам які є переможцями та призерами міжнародної студентської 

олімпіади з фаху* 40 балів; 

- особам які є переможцями та призерами всеукраїнської студентської 

олімпіади МОН України з фаху* I місце – 20 балів, II місце – 15 балів, III місце – 

10 балів; 

- особам які є переможцями та призерами конкурсу наукових 

студентських робіт МОН України з фаху* I місце – 20 балів, II місце – 15 балів, III 

місце – 10 балів; 

- особам які мають публікації (наукові статті) у вітчизняному 

профільному виданні** 10 балів кожна стаття; 

- особам які мають публікації (наукові статті) у виданнях, які входять до 

міжнародних наукометричних баз** 20 балів кожна стаття; 

- особам які мають патент або авторське свідоцтво** 15 балів кожний 

патент або авторське свідоцтво. 

*додаткові бали зараховуються особам, які отримали відповідний диплом 

переможця або призера, під час здобуття ступеня магістра або 

освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста. 

**зараховуються наукові роботи за період не більше трьох років до моменту 

вступу (в сумі не більше як 30 балів за публікації). 

5.4. Вступники, які без поважних причин не з`явилися на вступні екзамени у 

зазначений розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено як «незадовільно» 

(нижче 60 балів), до участі в наступних вступних екзаменах не допускаються. 

Повторне складання вступних екзаменів не дозволяється. Результати 

вступних екзаменів до аспірантури дійсні протягом календарного року. 

 
6. ПРАВО НА ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАРАХУВАННЯ 

6.1. Право на першочергове зарахування до аспірантури УКРНДІЕП за 

наступною послідовністю мають: 

- особи, що мають диплом магістра/спеціаліста з відзнакою; 

- особи, які рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою 

УКРНДІЕП; 

- особи, які мають сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови за 

професійним спрямуванням, що підтверджує рівні В2 – С2; 

- особи, які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, 

конкурсах, конференціях. 



7. ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГОВОГО СПИСКУ ТА ЗАРАХУВАННЯ 

НА НАВЧАННЯ 

7.1. Рейтинговий список вступників впорядковується за конкурсними балами 

від більшого до меншого. Рейтинговий список формується приймальною комісією 

з Єдиної державної бази з питань освіти та оприлюднюється у повному обсязі на 

веб-сайті УКРНДІЕП. 

7.2. Формування списку рекомендованих до зарахування вступників 

здійснюється приймальною комісією у межах обсягу місць, що фінансується за 

кошти державного бюджету. 

7.3. Наказ про зарахування на навчання видається директором УКРНДІЕП на 

підставі рішення приймальної комісії. Наказ про зарахування на навчання 

формується відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування та 

оприлюднюється на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті 

УКРНДІЕП. 

 
8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

8.1. Правил прийому вводиться в дію наказом директора УКРНДІЕП. 

8.2. Зміни та доповнення до даного Правил прийому вносяться та 

затверджуються Вченою радою УКРНДІЕП. 


