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1. Загальні положення

1. Провадження освітньої діяльностів Інституті телекомунікацій і глобального
інформаційного простору НАН України здійснюється відповідно до Наказу
Міністерства освіти і науки України Ле 996 від 11.08.2016 та ліцензії на провадження
освітньоїдіяльності.

2. Правила прийому в аспірантуру ІТГІП НАНУ на 2021 рік розроблені
Науково-методичною радою ІТГІП НАНУ відповідно до Наказу Міністерства освіти
і науки України від 15 жовтня 2020 року Ле1274 про затвердження Умов прийому на
навчання для здобуття вищоїосвіти в 2021 році.

3.1ТГІП НАНУ оголошує прийом до аспірантури на денне та заочне навчання
за спеціальностями 113 Прикладна математика та 122 Комп'ютерні науки
відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

4. Організацію прийому вступників до аспірантури ІТГІП НАНУ здійснює
приймальна комісія, склад якої затверджує директор ІТГІП НАНУ, який є її
головою.

5. Директор ІТГІП НАНУ забезпечує дотримання законодавства України, У

тому числі Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році та цих
Правил прийому.

6. Усі питання, пов'язанізі вступом до аспірантури ІТГІП НАНУ вирішуються
Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії
оприлюднюється на офіційному сайті інституту.

7. Рішення приймальної комісії, прийняте в межахїїповноважень, є підставою
для видання відповідного наказу директором ІТГІП НАНУ.

8. Прийомв аспірантуру на третій освітній рівень здійснюється на конкурсній
основі незалежно від джерел фінансування навчання,

9. Забороняється одночасне навчання в аспірантурі на денній формі навчання
за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами).

10. Особа, яка раніше навчаласяв аспірантурі за державним замовленнямі не
захистилася або була відрахованаз неї до закінчення терміну навчання, має право
на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови
відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному КМ України
порядку (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України Ло 658 від 26 серпня
2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету,
витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»).



Правила прийому
до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії в Інституті

телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і
кваліфікацію магістра (спеціаліста) Прийом проводиться за такими
спеціальностями:
113. «Прикладна математика», місце за державним замовленням -- 1 особа,
гарант освітньо-наукової програми -- д.ф-м.н., с.н.с. Миронцов М.Л.
122 «Комп'ютерні науки», місця за державним замовленням -- З особи,
гарант освітньо-наукової програми -- с.н.с., д.т.н. Триснюк В.М.
Адреса інституту: 03186, м.Київ, Чоколівський бульвар, 13.

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для
вступу документи. і

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 печаткоютієї установи, в якій

вступник до аспірантури навчається або працює;
3) 4 фотокартки З3х4;

4) Медична довідка форма Ле086/о;
5) список опублікованих наукових праць і винаходів. Особи, які не мають

опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді
(реферати)з обраної ними наукової спеціальності;

6) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням
одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну
освіту за кордоном,- копію нострифікованого диплома);

7) копію паспорта
8) 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
Ле 504 від 05.05.2015 року.



Документи подаються особисто за адресою:
Київ, Чоколівський бульвар, 13, кімн. 604.
Довідки за телефоном: (4-38044) 245-8838; е-тай: Іугоїоуа(фикг.леї

Порядок роботи Приймальної комі:

щодня, крім суботи, неділі та святкових днів

з 9-00 до 17-00, перерваз 13-00 до 14-00.

Прийом документів на конкурс до аспірантури проводитьсядо 10 вересня 2021 року,
а зарахування - І листопада 2021 року.
Вступні випробування до аспірантури складаються

- вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти
магістра з відповідної спеціальності);

- вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню В?
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. співбесіди після
складання іспитів.

Оцінювання іспитів проводиться по стобальній системі.
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.

Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної
мовита спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається
за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за
додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не
допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у
конкурсі.

Вступний іспит зі спеціальності оцінюється за чотирибальною шкалою:
«незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно».

Вступний іспит з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню В2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовноїосвіти оцінюється за чотирибальною
шкалою: «незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно».

При цьому вступники, які отримали оцінку «незадовільно» позбавляються
права подальшої участі у конкурсі.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови,
дійсним сертифікатом тестів ТОЕРІ,, або  Іпіетайопа! Епеїївй І.апомаве Тевііпе,
Бувіст, або сертифікатом Сатьгідре Епріїзі І.априаре Аввезвтепі, звільняється від
складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів



конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного
випробуванняз іноземної мови з найвищим балом.

Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної

мови, що засвідчують рівні СІ або С2, проводить Центр наукових досліджень та
викладання іноземних мов НАН України до початку вступних випробувань.

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів СІ або С2,які
зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури, подано у Додатку 8.

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.

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 у наступних
випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

Етапи вступної кампані

Початок прийому заяв і документів 01 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяві документів 10 вересня 2020 року
Строки проведення вступних з 10 по 28 вересня 2020 року
випробувань (Іноземна мова,
спеціальність)
Оприлюднення рейтингового списку ідо 1 жовтня 2020 року
вступників із зазначенням
рекомендованих до зарахування за
кошти державного бюджету
Терміни зарахування вступників за До 31 жовтня 2020 року
|державним замовленням



(Терміни зарахування вступників за До 31 жовтня 2020 року
кошти фізичних та юридичних осіб
Початок навчанняв аспірантурі 1 листопада 2020 року

Зарахування на навчання
Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються до

зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.
У випадку рівності конкурсних оцінок вступників створюється рейтинг у

відповідності до кількості балів набраних за іспит зі спеціальності, а у випадку рівності
і цих балів - у відповідностідо кількості балів набраних за іспит з іноземної мови.

У разі абсолютної рівності отриманих балів за коженз іспитів переважне право
при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:

- які набрали більшу суму додаткових балів (див. Додаток 2);

- мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні СІ

або С2.

Вступник, рекомендований до вступу в аспірантуру, може навчатися за рахунок
державного бюджету лишеза однією спеціальністю.



Додаток 2

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення
вступників до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Навчальніта наукові
досягнення

Кількість балів

Диплом переможця та призера міжнародної студентської
олімпіади з фаху

10

Диплом переможцята призера всеукраїнської студентської
олімпіади МОН України з фаху

перше місце - 10

друге місце - 8

третє місце - 6

Диплом переможця та призера конкурсу наукових
студентських робіт МОН України з фаху

перше місце - 10

друге місце - 8

третє місце - 6

Диплом переможця та призера конкурсу наукових перше місце - 10

яка рекомендована до друку вченою радою
факультету/інституту чи ВНЗ

студентських робіт НАН України з фаху друге місце - 8

третє місце - 6

Дипломлауреата премії НАН України для молодих учених 10

та студентів вищих навчальних закладів за обраною
спеціальністю
Стаття у науковому виданні, включеному до Переліку 10

наукових фахових видань України (за обраною
спеціальністю)
Наукова статтяу виданні, яке входить до міжнародних 10

наукометричних баз (Зсорив, Меої 5сіспсе та інші) за
обраною спеціальністю.
Одноосібна монографія або розділ у колективній монографії, 10

Участьу науковій всеукраїнській конференції (за умови
опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю

2 (кожна теза)

Участь у науковій міжнародній конференції(за умови
опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю

З (кожна теза)

Патент або авторське свідоцтво на винахід 10

Рекомендація вченої ради факультету/інституту до 5

аспірантури (за наявності),
Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою щ

Якщо сума додаткових балів за навчальні та наукові досягнення вступника
більше десяти, то в оцінку за вступний іспит зі спеціальності зараховується лише



10 балів. Однак, за рівності балів за обидва вступних іспити, перевагу мають
вступники, у яких сума додаткових балів більша

Додаток З

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови
рівнів СІ або С2, які зараховуються замість вступного іспиту до

аспірантури

Іноземна мова Екзамен Бали, що відповідають
рівням СІ та С2

ІБІЛ5 6.5-9
ТОЕНІ, їВТ 79-120

ТОЕБІ, рарег базей 550-677
Англійська мова СРЕ Огадс А, В, С

САЕ Огаде А,В, С

ЕСЕ Огаде А
Тези ОаЕ 2-5

| Соеше-7епійкаї СІ-с2
Німецька мова 7епігаїе бегопепргойнов с

Кісіпез Оешвснев її
Вргаспаіріот

ТСЕ СІ- ТСЕ С2 С1-с2

ФБанцузвкалнова
РАЦЕ СІ-АЦЕ С С1-с2

ОЦЕ А І

ОНЕЕ с
Іспанська мова ОБІЕ с1-с2

СЕ 25
Італійська мова сп8 Ті - Опайго

РІЛОА. с1-02

Погоджено:
Голова науково-методичної ради
ПГІШ НАНУ, дт.н., сон.с. щ--0ВМлтриснюк

Гарант освітньо-наукової програми
зі спеціальності 113 Прикладна математика,
д.ф-м.н. сно. 7 Ж М.Л.Миронцов

Гарант освітньо-наукової програми
зі спеціальності 122 Комп'ютерні науки,
длн.снос, В.М.Триснюк


