Правила прийому до аспірантури
в 2021 році
Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 996 від 11.08.2016
та ліцензії на провадження освітньої діяльності, Інститут телекомунікацій і
глобального інформаційного простору НАН України оголошує конкурсний
прийом до аспірантури за такими спеціальностями:
113 «Прикладна математика», ліцензійний обсяг – 1 особа,
місце за державним замовленням – 1 особа,
гарант освітньо-наукової програми – академік НАН України Довгий С.О.
122 «Комп’ютерні науки», ліцензійний обсяг – 3 особи,
місця за державним замовленням – 3 особи,
гарант освітньо-наукової програми – с.н.с., д.т.н. Триснюк В.М.
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу
освіту і кваліфікацію магістра.
До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні
для вступу документи.
Вступники до аспірантури подають такі документи:
1) заяву вступника на ім’я директора Інституту телекомунікацій і
глобального інформаційного простору НАН України;
2) особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в
якій вступник до аспірантури навчається або працює;
3) 4 фотокартки 3х4;
4) список опублікованих наукових праць і винаходів. Особи, які не мають
опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді
(реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із
зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які
здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого
диплома);
6) копію паспорта
7) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність
поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних
вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом
МОН України № 504 від 05.05.2015 року.
Документи подаються особисто за адресою:
Київ, Чоколівський бульвар, 13, кімн. 604.
Довідки за телефоном: (+38044) 245-8838; e-mail: lvzotova@ukr.net
Порядок роботи Приймальної комісії: щодня, крім суботи, неділі та
святкових днів
з 9-00 до 17-00, перерва з 13-00 до 14-00.

Прийом документів на конкурс до аспірантури проводиться до 10 вересня 2021
року, а зарахування – 1 листопада 2021 року.
Вступні випробування до аспірантури складаються з:
- вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти
магістра з відповідної спеціальності);
- вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню В2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який
підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним
сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing
System, або сертифікатом Cambridge 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.
- співбесіди після складання іспитів.
Оцінювання іспитів проводиться по стобальній системі.
Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу в
аспірантуру Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору
протягом одного календарного року.
За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна
комісія приймає рішення щодо кожного вступника окремо за наступною
процедурою:
- враховуються бали за вступні іспити, результати співбесіди, кількість
статей по спеціальності, презентації дослідницьких пропозицій чи
досягнень.
Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується
наказом директора Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного
простору НАН України і оприлюднюється на сайті Інституту.
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів
Закінчення прийому заяв і документів
Строки проведення вступних
випробувань (Іноземна мова,
спеціальність)
Оприлюднення рейтингового списку
вступників із зазначенням
рекомендованих до зарахування за
кошти державного бюджету
Терміни зарахування вступників за
державним замовленням
Терміни зарахування вступників за
кошти фізичних та юридичних осіб
Початок навчання в аспірантурі

01 серпня 2021 року
10 вересня 2021 року
з 10 по 28 вересня 2021 року
до 1 жовтня 2021 року

До 31 жовтня 2021 року
До 31 жовтня 2021 року
1 листопада 2021 року

