
Протокол жа:

Засідання Науково-меі-одинноі ради з питань забезпечення та ор. аніааціі освітньо-
науковоі діяльності в інституті

«25» жовтня 2022 р. м.Київ

Науково-методична рада створена Наказом директора інституту телекомунікацій і

глобального інформаційного простору НАН України від 27 грудня 2016 року не 38-е і

оновлена Наказом від 27 грудня 2019 року мг)-о.

Присутні: довгий С.О., член-кореспондент НАНУ, дкіь- н., професор: Устимеико

в.о., ЛФ.-М.Н.. професор; Королюк дві лір.-ми,, с.н.с.; Стсфвнишип д.в. д. н.,

доцент; Калюх кл., д. н,, професор; Черній Д.І., дан., Доцент; Кряжич а.о., к.

”І'рофиичук 0 м., член-кореспондент НАПУ, дтн , професор; КопіикаО.В., пті-і., с.
Яковлєв С.О., д.т.н.. е.н.сі; Аннінова сс., к.т н.. с.н.с; Шевякіна Н.А., т.н., Рогожин
от., д.е.н.. с.н.с., зсі-ова Л.В.. Лебідь о.г.. .н ст.досл.

ґолова тд.т.и.. с.нс. Трисиюк В.М.

Порядок денний

]. Правила прийому та аспірантуру інституту телекомунікацій і глобального

інформаційного простору НАН України в 2021 році.

СЛУХАЛИ:
Завідувача відділу підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, яка запропонувала на

розгляд зміни та уточнення редакції «Правил прийому н аспірантуру Інституту
тслскомунікацій і глобального інформаційного прое гору ІІАН Українип, підготовлений
Трисніоком В.м.. Миронцовим м л та Зотовоіо Л.В. Зміни та уточнені-ія були
розроблені відповідно до Наказу мннс еретва освіти і науки України відповідно до
Наказу Міністерство освіти і науки України від 27 квітня 2022 року м» 392 (зі змінами.
внеесними Наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року до 400),
оскільки нового наказу в мон іще не було. Зокрема доавонити іногороднім
абітуріентам. які не взмозі приїхати, здавати пступний іспит дистанційно.

в обговоренні взяли участь: Трофимчук ом., Копійна ос , Черній Д.І.
ПОСТАПОВИЛ
Рекомендувати Вченій раді І'ГГІІІ НАНУ ехвашити нову редакцію «Правил прийому в
аспірантуру інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН

України в 2022 році» за спеціальностями [ і ; іірикнална математика та 122 Компчотерні

науки.
в результаті відкритого голосування рішення оуло прийнято одноголосно.

Голова ради Грисиюк В.М.

секретар
/

, Ї Зотова Л.В.


