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1. IIopHJJ.OK Ta yMosu scryny JJ.O acnipaurypu 

AcnipaHTypa E: OCHOBHOIO <t>opMOIO ni.n.roTOBKH 3)J.o6ysaqis CTyrrem:I )J.OKTOpa 

<Pirroco<PiI Ha TPeTbOMY ( OCBiTHbO-HayKOBOMY) piBHi BHIUOl OCBinL 

<l>TIHT iM. E. I. BepKiHa HAH YKpaIHH rrpoBOJJ.HTh ocsiTHIO .n.i.HJII>HiCTh y 

ccpepi BHIUOl OCBiTH Ha TpeTbOMY ( OCBiTHbO-HayKOBOMy) piBHi BHlll,Ol OCBiTH 

y rarry3i 3HaHb 10 «ITpHpO,ZJ;HHt.{i HayKH»: 

3i cneujarrbHOCTi 104 «<l>huKa Ta acTpOHOMiH» 

3 mu:eH30BaHHM o6c.HrOM OCBiTHbOl nocrryr11: 9 oci6 0t.{H01 <PopMH 

HasqaHH.H 

Ta 

y rarry3i 3HaHb 11 «MaTeMaTHKa i CTaTHCTHKa»: 

3i cneu:iarrbHOCTi 111 «MaTeMaTHKa» 

3 mu:eH30BaHHM o6c.HrOM OCBiTHbOl TIOCJiyr11: 3 oco611: 0t.{H01 <PopMH 

HasqaHH.H 

Ha6op .n.o acmpaHTYPH si.n.6ysaE:ThC.H B o6c.H3i 3aTsep.n.)l(eHoro nJiaHy 

npHMOMY B Me)l(aX rriu:eH30BaHoro o6c.Hry, .HKHM BCTaHOBJieHa MaKCI1MaJibHa 

KiJihKiCTb oci6, mo HasqaIOTbC.H 0)1.HOt.{aCHO Ha KO)l(HOMY Kypci HasqaHH.H. 



2. Вимоги до рівня освіти вступників  
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули 

вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня. До вступних 
випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу 
документи згідно з правилами прийому до аспірантури ФТІНТ 
ім. Б. I. Вєркiна НАН України.  

Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження 
вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в 
установлений строк документів, визначених правилами прийому. 
 

3. Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури. 
Особи, які бажають вступити до аспірантури подають наступні документи: 

1. Заяву на ім’я директора інституту;  
2. Анкету наукового працівника;  
3. Копію диплома про освіту магістра (спеціаліста) та копію виписки з 

оцінками. 
4. 4 фотокартки 4 x 6 см;  
5. Список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки 

опублікованих статей/тез (за наявності).  
6. Вступники до аспірантури,  які не мають опублікованих наукових 

праць і винаходів, подають  дослідницьку пропозицію /реферат/  з  
обраної  ними  наукової спеціальності разом з відгуком 
передбачуваного наукового керівника. 

7. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;  
8. Міжнародний сертифікат з іноземної мови (за наявності).  
9. Копію паспорту; 
10. Копію довідки з податкової  інспекції про надання ідентифікаційного 

коду; 
11. Копію трудової книжки (за наявності). 

 
Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток подаються 

вступниками особисто. 
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4. Терміни прийому заяв і документів:  
 

1. Документи для вступу до аспірантури приймаються завідувачем 
аспірантури  
 

з 01.07.2021 р. по 10.09.2021 р. 
 

за адресою:   
просп. Науки 47, ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, т. 341-09-04  

з 9.00 до 16.00 /перерва з 13.00 до 13.45/ в робочі дні 
 

5. Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір 
 
Вступники до аспірантури складають вступні іспити:  

• із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з 
урахуванням обраного напряму наукової підготовки та спеціалізації);  

• із іноземної мови (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, 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; 

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань 
(спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за 
рішенням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні 
випробування.  

Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у 
визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче 
встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які забрали 
документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних 
вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 
Перескладання вступних випробувань не дозволяється.  

6. Терміни проведення вступних іспитів: 
з 13.09.2021 р. по 30.09.2020 р. 

7. Терміни зарахування вступників за державним замовленням  
 
до 01.11.2021 р.  

 

3 



6. Право на першочергове зарахування  
 
У разі одержання однакової кількості балів переважне право при 

зарахуванні до аспірантури  матимуть вступники:  
• які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, 

конференціях;  
• які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з 

відзнакою;  
• рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого 

навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;  
• мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує 

рівні С1 – С2.  
 

 7. Зарахування до аспірантури   

За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури 
приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника. 

Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури  
затверджується наказом директора ФТІНТ ім. Б. I. Вєркiна НАН України, 
який оприлюднюється в установленому порядку. 

Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом 
директора ФТІНТ ім. Б. I. Вєркiна НАН України призначається науковий 
керівник з числа наукових працівників з науковим ступенем. 
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