Умови вступу до аспірантури, докторантури
При ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України працює аспірантура (ліцензія на
провадження освітньої діяльності за освітньо-науковим рівнем - наказ
МОН України №1001 від 18.08.2016 р.) і докторантура з підготовки
наукових
кадрів
вищої
кваліфікації
зі
спеціальності
132
«Матеріалознавство» (спеціалізація – «Матеріалознавство» або
«Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»)
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.
Правила прийому розроблені відповідно до Закону України від 01.07.2014
року № 1556-VII «Про вищу освіту», «Порядку підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних
закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України № 261 від 23.03.2016р.
Правила прийому до аспірантури ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України діють
впродовж відповідного навчального року.
До аспірантури приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста).
Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить
чотири роки.
Організування і проведення вступних випробувань
Вступні випробування на навчання в аспірантурі складаються з:
 вступного іспиту зі спеціальності;
іспиту з іноземної мови (за вибором — англійської,
 вступного
німецької або французької) в обсязі, який відповідає рівню B2.
Вступник, який підтвердив міжнародним сертифікатом свій рівень
знання іноземної мови (зокрема, англійської мови дійсним
сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing
System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment),
звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

Зазначені сертифікати прирівнюються до результатів
випробування з іноземної мови з оцінкою «відмінно».

вступного

Прийом на навчання до аспірантури ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України
здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань зі
спеціальності та іноземної мови.
До вступних випробувань допускаються вступники, які вчасно подали всі
необхідні документи для вступу.
Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до проходження
вступних випробувань в аспірантуру:
 у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих
документів, визначених Правилами прийому.
Вступ до аспірантури поза конкурсом не допускається.
Конкурсний бал вступника формується шляхом додавання позитивних
оцінок за результатами вступних випробувань зі спеціальності та іноземної
мови.
Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації вступників до
зарахування.
Перелік, форми та зразки документів для вступу
Для вступу до аспірантури ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України вступник
подає такі документи (форми та зразки документів знаходяться в
прикріплених файлах (.doc)):
 заяву;
 копії диплома магістра (спеціаліста) та додатку до нього;
 список
опублікованих
наукових
статей
і
патентів
на
винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною
спеціальністю, ксерокопії наукових статей, патентів на винаходи,
авторських свідоцтв про винаходи), або у разі їх відсутності – реферат з
обраної спеціальності;
 рекомендаційний
лист передбачуваного наукового керівника,
з оцінкою наукових праць / реферату з обраної спеціальності;
 копію трудової книжки, завірену за місцем праці;
 особовий листок з обліку кадрів (форма П2-ДС), засвідчений печаткою
установи, в якій працює вступник;
 копію паспорта;
 військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних.

При поданні документів вступник зобов’язаний пред’явити оригінали
паспорта, диплома про вищу освіту та додатка до диплому. Трудова книжка
із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом
до аспірантури та довідка з останнього місця роботи про середньомісячну
заробітну плату (запідписом головного бухгалтера та керівника установи) для
нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний
термін після зарахування до аспірантури.
Вступ до докторантури
Правила прийому розроблені відповідно до Закону України від 01.07.2014
року № 1556-VII «Про вищу освіту», «Порядку підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних
закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України № 261 від 23.03.2016р.
Правила прийому до докторантури ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України діють
впродовж відповідного навчального року.
До докторантури приймаються особи, які здобули ступінь кандидата наук або
доктора філософії.
Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі становить два
роки.
Прийом на навчання до докторантури ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України
здійснюється на конкурсній основі за рішенням Вченої ради Інституту.
Вчена рада може відмовити вступнику у навчанні в докторантурі:
 у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих
документів, визначених Правилами прийому.
Вступ до докторантури поза конкурсом не допускається.
Перелік, форми та зразки документів для вступу
Для вступу до докторантури ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України вступник
подає такі документи (форми та зразки документів знаходяться в
прикріплених файлах (.doc)):
 заяву;
 копії диплома магістра (спеціаліста) та додатку до нього;
 список
опублікованих
наукових
статей
і
патентів
на
винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною
спеціальністю, ксерокопії наукових статей, патентів на винаходи,








авторських свідоцтв про винаходи), або у разі їх відсутності – реферат з
обраної спеціальності;
рекомендаційний лист передбачуваного наукового керівника,
з оцінкою наукових праць / реферату з обраної спеціальності;
копію трудової книжки, завірену за місцем праці;
особовий листок з обліку кадрів (форма П2-ДС), засвідчений печаткою
установи, в якій працює вступник;
копію паспорта;
військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних.

При поданні документів вступник зобов’язаний пред’явити оригінали
паспорта, диплома про наукову ступінь. Трудова книжка із записом про
звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до докторантури
та довідка з останнього місця роботи про середньомісячну заробітну плату
(запідписом головного бухгалтера та
керівника установи) для
нарахування стипендії подаються докторантом особисто в десятиденний
термін після зарахування до докторантури.

З питань аспірантури та докторантури звертатися в кімнату 221-а,
корпус 2, тел. 430-82-44.
Абрамова Світлана Леонідівна.

