
Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України здійснює щорічний набір випускників вищих 
учбових закладів в аспірантуру за спеціальностями: 

• 091 - "біологія"  
1. біофізика,  
2. фізіологія людини та тварин  
3. патологічна фізіологія 

• 222 - "медицина"  
 патологічна фізіологія. 
 

При бажанні навчатися в аспірантурі необхідно обрати: 

• спеціальність; 
• потенційного наукового керівника (див. розділ сайту “Відділи інституту”). 
 

 

Вступні іспити плануються в період з 15 вересня по 15 жовтня поточного року. 

Зарахування в аспірантуру відбувається з 1 листопада поточного року на конкурсній основі 
за умов успішної здачі необхідних іспитів: 

• спеціальність (Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України), вул. Богомольця, 4 
• філософія (Центр гуманітарної освіти НАН України), вул. Трьохсвятительська, 4, 

тел.278-3013 (В 2018 році цей іспит може бути відсутнім, буде повідомлено пізніше) 
• іноземна мова (Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України), 

вул. Трьохсвятительська, 4, тел.278-89-71 

Термін 
навчання: 

3 роки - за денною формою навчання, 4 роки - за заочною формою навчання 

Прийом 
документів: 

з 20 червня по 10 вересня поточного року за адресою: 03143, Київ, вул. Богомольця, 4, 
2-й поверх, Лабораторного корпусу, кімн.221 

Подаються 
документи: 

1. Заява (біологія)  (медицина) на ім’я директора з вказанням своїх конт. тел. та 
e-mail. 
2. Особовий листок (анкета) (взяти у відділі кадрів Інституту). 
3. 3 фотокартки ( 3 х 4 ). 
4. Медична довідка за формою № 086/у про можливість навчання в аспірантурі. 
5. Список опублікованих наукових праць (завірений вченим секретарем інституту), у 

випадку відсутності наукових статей – реферат на задану майбутнім науковим 
керівником тему (з його оцінкою та підписом). 

6. Завірена копія диплому про закінчення ВУЗу. 
7. Копія паспорту. 
8. Копія ідентифікаційного коду особи 
9. Витяг з протоколу засідання наукової ради для осіб, рекомендованих до 

аспірантури радами ВУЗів (за наявності). 
10. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності). 

При поданні документів мати при собі паспорт та оригінал диплому про закінчення 
ВУЗу. 

Довідки: 
Тел.: (044) 256-24-25 (097 7453877) Дробна Олена Леонідівна, (044) 256-24-93 Розова 
Катерина Всеволодівна, (044) 256-2430 Лук’янець Олена Олександрівна, email: 
graddep@biph.kiev.ua 

 

http://biph.kiev.ua/uk/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://biph.kiev.ua/images/5/59/Zayava-Biology.docx
http://biph.kiev.ua/images/f/f2/Zayava-Med.docx
mailto:graddep@biph.kiev.ua

