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1. До аспірантури на очну та заочну форми навчання для здобуття
наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи,
які здобули вищу освіту ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста).
2. Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:
 коштів Державного бюджету України – за державним замовленням;
 коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) – понад
державне замовлення.
Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно
проживають в Україні, в аспірантурі здійснюється:
 за кошти державного бюджету в межах квот, визначених Кабінетом
Міністрів України;
 за кошти юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).
Аспіранти очної форми навчання:
 отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за
державним замовленням у відповідності з чинним законодавством
України;
 забезпечуються медичним обслуговуванням в медичних закладах
НАН України (розпорядження Президії НАН України від 24.05.2016
№ 310);
 іногородні аспіранти забезпечуються проживанням в гуртожитках
на час навчання в аспірантурі (розпорядження Президії НАН
України від 24.05.2016 № 310).
Аспіранти заочної форми навчання користуються пільгами згідно з
чинним законодавством України.
Термін навчання в аспірантурі не перевищує 4-х років.
3. До вступних випробувань до аспірантури допускаються особи, які
вчасно подали всі необхідні документи для вступу. Приймальна комісія може
відмовити абітурієнту у допуску до проходження вступних випробувань в
аспірантуру виключно у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або
окремих документів, визначених цими Правилами прийому.
Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий
іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних
випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника
здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та
прийняття вченою радою рішення про визнання його диплома.
Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури, включає:
1) заяву на ім’я директора Інституту в паперовій формі;
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2) список опублікованих наукових праць і винаходів. Особи, які не мають
опублікованих праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з
обраної наукової спеціальності;
3) копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої
спеціальності (з додатком);
4) протоколи кандидатських іспитів (за наявності складених
кандидатських іспитів);
5) характеристика;
6) анкета наукового працівника;
7) автобіографія;
8) 4 фотокартки 3х4;
9) копія паспорта та ідентифікаційного коду;
10) копія трудової книжки завірена у відділі кадрів за місцем роботи;
11) міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень
B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (у разі наявності).
Всі документи оформляються українською мовою і подаються у файловій
папці.
4. Вступники до аспірантури складають вступні іспити:
І. Іспит із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра
відповідної спеціальності);
Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності)
ніж та, яка зазначена
в їх дипломі
магістра (спеціаліста), можуть бути
призначені додаткові вступні випробування.
Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання у
2018 р.:
- 122 Комп’ютерні науки.
ІІ. Іспит з іноземних мов (англійської, німецької або французької) в обсязі,
який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови,
дійсним сертифікатом тестів TOEFL, International English Language Testing
System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється
від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів
конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного
випробування з іноземної мови з найвищим балом.
Зарахування вступників до аспірантури відбувається на підставі рейтингу,
що визначається на основі результатів двох вступних іспитів до аспірантури.
Максимальна кількість балів з кожного іспиту – 100 (менше 60 – незадовільно,
60-75 – задовільно, 76-90 – добре, 91-100 – відмінно). При підрахунку
сумарного результату вступника (рейтингу) вага оцінки за іспит зі
спеціальності складає 300, вага оцінки за іспит з іноземної мови складає 200.
Таким чином максимальна кількість балів для складання рейтингу вступників
(максимальний сумарний результат вступних випробувань) – 500 балів (300 за
іспит зі спеціальності +200 за іспит з іноземної мови).
Незадовільна оцінка з будь-якого вступного іспиту є підставою для
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відмови в допуску до подальших вступних випробувань.
У тому випадку, коли сумарний рейтинг двох (або більше) вступників на
певну спеціальність за результатами вступних випробувань є однаковим,
перевага при зарахуванні до аспірантури Інституту надається тому вступникові,
який отримав найвищу оцінку за іспит зі спеціальності та має складені
кандидатські іспити.
Вступникам, які отримали задовільну оцінку зі всіх вступних іспитів але не
набрали достатньої кількості балів для зарахування до аспірантури за
державним замовленням, може бути запропонований вступ до аспірантури на
умовах контракту.
За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури
приймальна комісія Інституту приймає рішення щодо кожного вступника.
Зарахування до аспірантури проводиться наказом директора Інституту. Про
зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури
вступнику повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття приймальною
комісією Інституту відповідного рішення.
Аспіранти, які прийняті до аспірантури за рахунок коштів Державного
бюджету України, протягом одного тижня надають до відділу аспірантури
довідку про середньомісячну заробітну плату з останнього основного місця
роботи встановленого зразка за підписами керівника установи та головного
бухгалтера.
5. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні протягом 12
місяців.
6. Заяви про прийом до аспірантури з усіма зазначеними вище
документами приймаються до 20 серпня 2018 р. кожний вівторок і четвер з 10
до 14 години за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 42,
лабораторний корпус №1, кімната 514. Телефон для довідок: (044) 526-44-56.
Вступні випробування до аспірантури проводяться з 10 по 28 вересня 2018
року.
Зарахування до аспірантури з 01 листопада 2018 року.
Вступників до аспірантури Інститут забезпечує кваліфікованими
науковими керівниками, консультантами з обраної спеціальності, а також
курсами з підготовки і складання кандидатського мінімуму з іноземної мови,
філософії та обраної спеціальності.

Контактна інформація
Адреса: Україна, м. Київ-187, проспект Академіка Глушкова, 42
Кабінет: 514, лабораторний корпус № 1
Телефон: +38 (044) 526-44-56
E-mail: aspirantura@immsp.kiev.ua
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