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ПРАВИЛА 
прийому до аспірантури  

Інституту електронної фізики НАН України 

за спеціальністю «104 – Фізика та астрономія» 
 

Правила прийому розроблені відповідно до  законів України «Про вищу освіту» та «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261. 

І. Загальні положення 

1.1. Інститут електронної фізики НАН України (далі – Інститут) здійснює навчання здобувачів вищої 

освіти для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю «104 – Фізика та астрономія». 

Спеціалізації: теоретична фізика; фізична електроніка; фізика напівпровідників і діелектриків; фізика 

ядра, елементарних частинок і високих енергій.  
 

1.2. Провадження освітньої діяльності в Інституті здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України про ліцензування освітньої діяльності. Прийом на навчання здійснюється в межах 

ліцензійного обсягу. 
 

1.3. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті здійснюється в аспірантурі з 

очною і заочною формами навчання. Безкоштовно – у межах кількості місць, виділених за результатами 

конкурсу на підготовку наукових кадрів за державним замовленням, і за контрактом – за рахунок коштів 

фізичних або юридичних осіб у межах ліцензійного обсягу. 
 

1.4. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистила дисертацію або 

була відрахована достроково, має право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням 

лише за умови відшкодування державі коштів, витрачених на її підготовку, у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України № 658 від 26 серпня 2015 року 

«Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з 

підготовки фахівців»).  
 

1.5. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки. 

II. Вимоги до рівня освіти вступників 

На навчання до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі 

приймаються особи, які здобули ступінь магістра (або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). 
 

III. Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури. 

Для вступу до аспірантури в приймальну комісію  особисто подаються такі документи: 

 



ОБОВ'ЯЗКОВІ: 

1. заява на ім’я  директора Інституту (Додаток 1); 

2. анкета наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів); 

3. 2 кольорові фотокартки 4х4 см; 

4. медична довідка про стан здоров’я за формою  № 086-У (№ 086-о); 

5. копії (при собі мати відповідні оригінали): 

 паспорта громадянина України (1-3 стор.); 

 диплома про закінчення вищого навчального закладу з копією витягу із залікової відомості (додатку 

до диплома);  

 довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (РНОКПП); 

6. список опублікованих наукових праць і винаходів та їх ксерокопії за Формою (додаток 2). Вступники, 

які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукову доповідь (реферат) з обраної 

наукової спеціалізації та рецензію або відгук передбачуваного наукового керівника на відповідну працю; 

ЗА НАЯВНОСТІ: 

1. рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (або Витяг з протоколу засідання наукової 

ради ВНЗ). Особи, рекомендовані на навчання в аспірантурі Міністерством освіти і науки України 

на державне замовлення, подають рекомендації відповідних організацій та установ; 

2. посвідчення про складені кандидатські іспити; 

3. міжнародний сертифікат з іноземної мови не нижче рівня В2. 

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток подаються вступником особисто. 

Трудова книжка (за наявності) подається особисто після рішення про зарахування на початок навчання в 

аспірантурі. 

Документи подаються у паперовій папці на зав’язках.  

IV. Терміни прийому заяв і документів 

4.1. Прийом документів, вступні іспити та зарахування вступників для здобуття ступеня доктора філософії 

проводяться у строки, визначені розпорядженням Президії НАН України.  
 

4.2. Інформація про строки прийому документів висвітлюються в оголошенні про прийом до аспірантури 

Інституту, яке розміщується на веб-сайті http://iep.org.ua та (при потребі) може надсилатися до 

профільних установ і навчальних закладів.  
 

4.3. Документи для вступу до аспірантури приймаються ученим секретарем інституту 

     з 20.08.2018 р. по 10.09.2018 р. за адресою:    

м. Ужгород, вул. Університетська, 21, к. 310, тел. 64-38-76 

з 10
00

 до 16
00 

 (перерва з 12.00 до 12.30) з понеділка по четвер 

4.4. Останній строк подачі документів – 10 вересня, або наступний за цією датою робочий день, якщо 

зазначена дата припадає на вихідний день. 
 

4.5. Після завершення прийому документів приймальна комісія протягом одного робочого дня виносить 

рішення про допуск або не допуск до конкурсного відбору. Приймальна комісія Інституту допускає 

вступників до вступних випробувань на підставі вчасно поданих всіх, наведених у переліку документів, і 

може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в зв'язку з неподанням у встановлений 

термін документів, визначених Правилами прийому. 
 



4.6. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією на провадження освітньої 

діяльності фіксується в заяві  вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у 

паперовій формі. 

V. Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір.  

5.1. Вступні іспити в усній формі проводяться зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з 

урахуванням обраного напряму наукової підготовки та спеціалізації) та іноземної мови (за вибором 

вступника). Знання оцінюються за чотирибальною шкалою: відмінно, добре, задовільно, незадовільно. 

 Оцінка відмінно: вступник вичерпно відповів на питання білету та на поставлені додаткові 

питання. 

 Оцінка добре: вступник при відповіді на питання білету та на додаткові питання допустив 

незначні помилки. 

 Оцінка задовільно: вступник при відповіді на питання білету допустив декілька грубих помилок, 

або не відповів на додаткові питання. 

 Оцінка незадовільно: вступник зовсім не відповів хоча б на одне питання білету, або у відповідях 

допущено більше 5 грубих помилок. 

 

5.2. 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 не нижче рівня В2, 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. 
 

5.3. Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури визначається за формулою: 

КБ=(БС + БІ + НД) / 3,  

де БС – бал іспиту зі спеціальності; 

БІ – бал іспиту з іноземної мови; 

НД – наукові досягнення вступника (оцінюються опубліковані наукові праці або наукові доповіді 

(реферати). 
 

5.4. Вступники, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх 

дипломі магістра (спеціаліста), попередньо складають додаткове вступне випробування у формі співбесіди 

із спеціальності вступу (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності). За умови 

успішного проходження додаткового вступного випробування вони допускаються до подальших вступних 

випробувань. 
 

5.4. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметною комісією у кількості 3-5 осіб, які 

призначаються директором Інституту з числа провідних учених – докторів та кандидатів наук. 
 

5.5. Результати іспитів розміщуються на інформаційному стенді або оприлюднюються на офіційному веб-

сайті інституту. Протягом трьох робочих днів до приймальної комісії можна подати апеляцію на 

результати випробувань, яку вона розглядає протягом одного робочого дня після подання. 
 

5.6. В аспірантуру зараховуються вступники, які набрали найбільшу кількість балів. При однаковій 

кількості балів у декількох вступників переважне право при зарахуванні до аспірантури матимуть 

вступники, які:  

 отримали вищий бал за результатами складання іспиту з наукової спеціальності; 

 мають наукові публікації у фахових виданнях; 

 мають сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови за професійним спрямуванням, що 

підтверджує рівень В2 або вище; 

 мають стаж роботи за фахом.  
 

5.7. Особи, які успішно склали вступні іспити, але не зараховані до аспірантури за результатами конкурсу, 

можуть бути зараховані на навчання поза конкурсом на умовах контракту за рахунок коштів фізичних або 

юридичних осіб у межах ліцензійного обсягу. 
 

5.8. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, і які не прийняті на навчання, зберігаються не 

менше одного року. 



 

 

Додаток 1  

 

 

 

 

Директору Інституту електронної фізики НАН України 

Гомонай Г.М. 
_________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові вступника)  

який(-а) проживає за адресою: 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
 (індекс, місто, вул., буд, кв., контактний тел., e-mail) 

 

 

 

 

ЗАЯВА 
 

 

Прошу допустити мене до складання іспитів в аспірантуру денної/заочної форми 

навчання за спеціальністю 104 "Фізика та астрономія"  

(спеціалізація ________________________________________________________). 

Іноземна мова –   ____________________. 

 

Гуртожиток  _____________________ (потребую, не потребую) 

 

 

З Правилами прийому, наявною ліцензією ІЕФ НАН України на провадження 

освітньої діяльності ознайомлений (-а). 

 

 
______________________     (______________________) 
           підпис                                                            ПІБ 

 

«____»_____________20____ 

                                                                                             



Додаток 2 
 

 

Список  

наукових праць __________________________________________ 
                                                      (прізвище,   ім’я,   по  батькові)   

 

 

№  

з/п 
Назва 

Видавництво, журнал (назва, 

номер, рік) чи номер 

авторського свідоцтва 

Кількість 

друкованих  

сторінок 

Прізвища 

співавторів 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 Автор               ______________                         _______________ 
                                                           ( підпис)                                                               (прізвище,   ініціали)  
 

 Вчений секретар   _____________                      _______________ 
                                                                         ( підпис)                                                          (прізвище,   ініціали)  
 

 

М.П. 

 

 

 «___» _________________20___ р. 

 


