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I. Загальні положення

1. Провадження освітньої діяльності в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова
Національної академії наук України (далі – Інститут кібернетики) здійснюється на підставі
ліцензії, затвердженої наказом МОН України № 966 від 11 серпня 2016 року про ліцензування
освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні.
2. Правила прийому на навчання до Інституту кібернетики у 2021 році (далі - Правила)
розроблено на підставі Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році,
затверджених наказом МОН України від 15.10.2020 № 1274 (далі - Умови). Правила затверджені
ухвалою Вченої ради Інституту кібернетики та діють протягом календарного року.
3. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:
адресне розміщення бюджетних місць - надання вступнику рекомендації до зарахування на
місця навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним
замовленням) на підставі його конкурсного бала;
відкрита конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання
за державним замовленням визначається під час адресного розміщення бюджетних місць у межах
між кваліфікаційним мінімумом та максимальним обсягом державного замовлення або дорівнює
нулю в разі неможливості сформувати кваліфікаційний мінімум державного замовлення;
вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що
проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з
конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, творчого заліку, фахового випробування,
єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування, презентації дослідницьких
пропозицій чи досягнень;
вступний іспит - форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та
навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного бала
вступника, або за результатами якого вступник допускається до участі в конкурсному відборі чи
до інших вступних випробувань;
вступник - особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному відборі на одну
(декілька) конкурсних пропозицій;
кваліфікаційний мінімум державного замовлення - мінімальна кількість вступників, яка може
бути рекомендована на відкриту конкурсну пропозицію під час адресного розміщення бюджетних
місць для відкриття набору на неї (тільки для спеціальностей, які входять до Переліку
спеціальностей, яким надається особлива підтримка);
конкурсна пропозиція - пропозиція закладу вищої освіти (відокремленого структурного
підрозділу закладу вищої освіти, структурного підрозділу закладу вищої освіти, який знаходиться
в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти) щодо кількості місць
для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, освітню програму, форму здобуття освіти,
курс, переліку конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів, строку навчання на
основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). Розрізняють
відкриті, фіксовані (закриті) та небюджетні конкурсні пропозиції. Відкриті конкурсні пропозиції
входять в широку конкурсну пропозицію. У разі якщо конкурсна пропозиція поєднує декілька
освітніх програм тощо, в Правилах прийому зазначаються строки (не раніше завершення першого
року навчання) та порядок розподілу студентів між ними.
конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами
вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001 відповідно до цих Умов та
Правил прийому;
конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі
конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників для здобуття вищої
освіти (на конкурсній основі);
конкурсний предмет - навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних досягнень з якого
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(якої) враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання до закладу вищої освіти;
максимальний обсяг державного замовлення - максимальна кількість вступників на відкриту
конкурсну пропозицію, яка може бути рекомендована для зарахування на місця державного
замовлення;
небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для
навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним
замовленням);
презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень - форма вступного випробування, що
може бути передбачена під час вступу для здобуття освітнього ступеня доктора філософії, яка
полягає в заслуховуванні та обговоренні наукового повідомлення вступника;
рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання на
конкурсну пропозицію, що формується відповідно до цих Умов та Правил прийому;
фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі здобутого (або
такого, що здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка
передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на
основі здобутих раніше компетентностей;
фіксована (закрита) конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною
кількістю місць для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або
регіональним замовленням);
широка конкурсна пропозиція - сукупність відкритих конкурсних пропозицій, яка складає
спільну пропозицію державними закладами вищої освіти сукупного обсягу (суперобсягу)
бюджетних місць для прийому вступників на місця навчання за кошти державного бюджету (за
державним замовленням) на певну галузь, спеціальність (спеціалізацію) та форму здобуття освіти.
Відкрита конкурсна пропозиція може входити лише до однієї широкої конкурсної пропозиції.
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу освіту».
4. Інститут кібернетики оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за
освітніми ступенями, спеціальностями та освітньо-науковими програмами за денною формою
навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу. Прийом до Інституту кібернетики
здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.
5. Організацію прийому вступників до Інституту кібернетики здійснює Приймальна комісія,
склад якої затверджується наказом директора Інституту кібернетики. Приймальна комісія діє
згідно з Положенням про приймальну комісію Інституту кібернетики, затвердженим Вченою
радою Інституту 22 квітня 2019 року.
6. Головою Приймальної комісії є директор Інституту кібернетики, який забезпечує
дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому на навчання до закладів вищої
освіти України в 2021 році та цих Правил, а також відкритість і прозорість роботи Приймальної
комісії.
7. Рішення Приймальної комісії, прийняті в межах її повноважень, є підставою для видання
відповідного наказу директора Інституту кібернетики та/або виконання процедур вступної
кампанії.
8. Усі питання, пов’язані з прийомом на навчання до Інституту кібернетики, вирішуються
Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на
офіційному веб-сайті Інституту кібернетики.
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II. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти
1. Для здобуття ступеня доктора філософії до аспірантури приймаються на конкурсній
основі особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Правила
прийому на навчання в аспірантурі Інституту кібернетики для здобуття ступеня доктора філософії
вміщено у додатку 1 до цих Правил.
2. Для здобуття ступеня доктора наук до докторантури приймаються на конкурсній основі
особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), опубліковані праці з
обраної спеціальності як у вітчизняних фахових виданнях, так і в закордонних реферованих
журналах, індексованих в наукометричних базах, та наукові здобутки, що потребують завершення
або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.
Правила прийому на навчання в докторантурі Інституту кібернетики для здобуття ступеня доктора
філософії вміщено у додатку 2 до цих Правил.
3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до
Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими відбувається підготовка здобувачів вищої
освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Перелік спеціальностей та освітньо-наукових програм, за якими здійснюється прийом на
навчання в аспірантуру та докторантуру Інституту кібернетики у 2021 році вміщено у додатку 1
та додатку 2 до Правил прийому.
4. Вступники приймаються на перший курс денної форми навчання.
5. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які сформовані в
Інституті кібернетики.
6. Для проведення вступних іспитів в Інституті кібернетики створюються предметні
екзаменаційні комісії.
7. Програми вступних випробувань для вступу на основі здобутого освітньокваліфікаційного рівня (ступеня) розробляються і затверджуються в Інституті кібернетики не
пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів. Програми фахових випробувань
оприлюднюються на веб-сайті Інституту кібернетики.
8. Можливість додаткового конкурсного відбору на навчання за рахунок коштів фізичних
та/або юридичних осіб в межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими
вступниками. Вступники під час зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб
після закінчення строків прийому документів можуть змінювати спеціальність на іншу в межах
Інституту кібернетики шляхом перенесення заяви за умови збігу конкурсних предметів та за
наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.
9. Роботи не зарахованих на навчання вступників, виконані ними на вступних іспитах,
фахових випробуваннях, зберігаються не менше одного року, після чого знищуються, про що
складається відповідний акт.
III. Джерела фінансування здобуття вищої освіти
1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в Інституті кібернетики здійснюється:
• за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
• за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів,
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які отримав Інститут кібернетики на проведення наукових досліджень, за якими передбачається
підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).
2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в Інституті
кібернетики на конкурсній основі, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше
за кошти державного бюджету.
3. Фінансування навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням)
здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом.
4. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного бюджету (за
державним замовленням) за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу на
навчання до Інституту кібернетики для безоплатного здобуття вищої освіти за тим самим ступенем
освіти за умови відшкодування до державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з
підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого
бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
5. Особи, які навчаються в Інституті кібернетики, мають право на навчання одночасно у
декількох закладах вищої освіти за умови здобуття тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем
за кошти державного бюджету.
Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями,
освітньо-науковими програмами, напрямами підготовки, рівнями, ступенями, формами здобуття
освіти) за кошти державного бюджету, крім випадків поєднання спеціалізацій (предметних
спеціальностей) в одній освітньо-науковій програмі.

IV. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення
1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для кожного рівня вищої
освіти та спеціальності.
Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного рівня вищої
освіти та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.
2. Прийом на навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням)
здійснюється на спеціальності та форми здобуття освіти відповідно, за якими воно сформовано
Кабінетом Міністрів України.
3. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається у межах різниці
між ліцензованим обсягом та загальним (максимальним) обсягом державного замовлення. Цей
обсяг може коригуватися з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.
Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається у межах ліцензованого
обсягу.

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання

Вступ на навчання в аспірантурі Інституту кібернетики для здобуття ступеня доктора
філософії здійснюється у 2021 році в строки, визначені у додатку 1 до цих Правил та відображені
у таблиці 1:
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Таблиця 1

Навчання на здобуття ступеня
доктора філософії

Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів

17 серпня 2021 року

Закінчення прийому заяв і документів

10 вересня 2021 року о 17-00

Строки проведення вступних випробувань
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

11 – 28 вересня 2021 року

Початок навчання в аспірантурі

1 листопада 2021 року

До 01 жовтня 2021 року
До 31 жовтня 2021 року
До 31 жовтня 2021 року

Вступ до докторантури Інституту кібернетики здійснюється у 2021 році в строки,
визначені у додатку 2 до цих Правил та відображені у таблиці 2:
Таблиця 2

Етапи вступної кампанії:
Початок прийому заяв і документів

1 червня 2021 року

Закінчення прийому заяв і документів

15 червня 2021 року о 17-00

Терміни зарахування вступників
за державним замовленням
Терміни зарахування вступників
за кошти фізичних та юридичних осіб
Початок підготовки в докторантурі

До 31 серпня 2021 року
До 31 серпня 2021 року
3 01 вересня 2021 року

Заяви та документи для конкурсного відбору на навчання в аспірантурі та докторантурі
Інституту кібернетики подаються до Приймальної комісії Інституту кібернетики, яка працює за
такими розкладом і адресою:
понеділок – п'ятниця з 9.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00).
адреса: Київ, 03187, просп. Академіка Глушкова, 40, корп.1, кімната 706,
телефон: +38(044) 526-41-78
електронна пошта: aspirantura@incyb.kiev.ua

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

1. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до Приймальної комісії Інституту
кібернетики.
2. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності
(предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.
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Під час подання заяв на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції вступники
обов’язково зазначають один з таких варіантів:
• «претендую на участь у конкурсі на місце державного замовлення і на участь у конкурсі
на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією
конкурсною пропозицією за кошти державного бюджету (за державним замовленням)»;
• «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця
державного замовлення».
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на
участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
3. Під час подання заяви в паперовій формі вступник до аспірантури особисто пред’являє
оригінали:
документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених
законодавством);
документа державного зразка (оригінал) про здобутий ступінь магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста), на підставі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
Під час подання заяви в паперовій формі вступник до докторантури особисто пред’являє
оригінали:
документа, що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний
демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її
спеціальний статус»;
документа державного зразка про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста);
диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук),
атестату про присвоєння вченого звання доцента (професора), старшого дослідника
(старшого наукового співробітника).
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про
його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень.
4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник до аспірантури додає:
копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків,
передбачених законодавством);
копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;
копію ідентифікаційного коду;
довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в
гуртожитку);
копії інших документів про здобуту освіту;
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
особовий листок з обліку кадрів;
реферат або копії опублікованих наукових праць (не менше двох), винаходів та відгук
передбачуваного наукового керівника.
5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник до докторантури додає:
особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до
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докторантури працює;
список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з
визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації);
копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);
копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого
дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);
розгорнутий план дисертації на здобуття ступеня доктора наук;
письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є
штатним науковим працівником Інституту, зі згодою бути науковим консультантом у разі
зарахування вступника до докторантури;
висновки наукового підрозділу (відділу, лабораторії) Інституту кібернетики, що
заслуховує наукову доповідь вступника до докторантури і шляхом голосування визначає
можливість його зарахування до докторантури;
копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ;
дві фотокартки (3 см х 4 см).
6. Усі копії документів засвідчує за оригіналами Приймальна комісія Інституту
кібернетики. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про
приписку) не підлягають засвідченню.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
7. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про
допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Інституті кібернетики не
пізніше наступного дня після завершення прийому документів.
8. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом
про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності)
підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.
9. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном
ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності цього
документа, що здійснюється відповідно до наказу МОН України від 05 травня 2015 року № 504
«Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення
1. Вибувають з конкурсного відбору особи, які:
• без поважних причин не з’явилися на вступне випробування у визначений розкладом
час;
• отримали за вступне випробування оцінку «не склав» або бал, нижчий за встановлене для
цього випробування мінімальне значення;
• забрали документи після дати закінчення прийому документів.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
2. Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії
здійснюється на основі конкурсного бала.
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3. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених Інститутом кібернетики,
розглядає апеляційна комісія Інституту кібернетики, склад та порядок роботи якої затверджується
наказом директора Інституту кібернетики.

VIII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
1. Рейтинговий список вступників впорядковується за конкурсним балом - від більшого до
меншого.
Якщо встановлене в цьому пункті правило не дозволяє визначити послідовність вступників
у рейтинговому списку, Приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі
аналізу поданих вступниками документів. У разі одержання однакової кількості балів переважне
право при зарахуванні до аспірантури (ад'юнктури) мають вступники:
 які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях;
 які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою;
 рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу
(факультету, інституту), наукової установи;
 мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні С1 або С2.
2. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
 ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;
 прізвище, ім’я, по батькові вступника;
 конкурсний бал вступника.
3. Рейтингові списки оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті Інституту
кібернетики.
4. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету (за
державним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією перевіряються на предмет
достовірності поданих вступниками відомостей та дотримання передбачених цими Правилами
вимог щодо формування списків, затверджуються рішенням Приймальної комісії і
оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді Приймальної комісії та вебсайті Інституту кібернетики відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в
рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.
5. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання
вступниками на здобуття ступеня доктора філософії вимог для зарахування на навчання з
урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.
6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається
оприлюднення відповідного рішення на стенді Приймальної комісії Інституту кібернетики.
Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на вебсайті Інституту кібернетики. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись
повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до цих Правил.

IX.

Наказ про зарахування

1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Інституту кібернетики на
підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них

Додаток 1 до Правил прийому
на навчання до Інституту кібернетики
імені В.М. Глушкова НАН України
в 2021 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ
ІНСТИТУТУ КІБЕРНЕТИКИ ІМЕНІ В.М. ГЛУШКОВА НАН УКРАЇНИ
У 2021 РОЦІ

Затверджено рішенням Вченої ради
Інституту кібернетики
імені В.М. Глушкова НАН України
Протокол від 17.11. 2020 р. № 3
І. Загальні положення
1. «Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту кібернетики імені В.М.
Глушкова НАН України у 2021 році» (далі – Правила прийому) розроблено на підставі вимог
«Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2021 році», затверджених
наказом МОН України від 15.10.2020 р. № 1274. Правила затверджено ухвалою Вченої ради
Інституту
кібернетики
імені В.М. Глушкова НАН України (далі – Інституту), діють
протягом календарного року та розміщуються на офіційному веб-сайті Інституту
(www.incyb.kiev.ua).
2. Правила визначають:
– процедуру, перелік і термін подання документів для вступу до аспірантури Інституту
кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України (далі – Інститут);
– зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору
вступників до аспірантури за спеціальністю або відповідною галуззю знань.
– порядок роботи Приймальної комісії (дні тижня та години);
– порядок і термін прийому заяв і документів;
– порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх
результатів;
– порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що
проведені вищим навчальним закладом;
– порядок обчислення конкурсного бала вступника із зазначенням вагових
коефіцієнтів.
3. Фінансування підготовки аспірантів в Інституті здійснюється:
– за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
– за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти
грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень, за якими
передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).
4. Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,
ліцензійний обсяг та нормативні терміни навчання для здобуття ступеня доктора філософії
подано у Додатку 1.
5. Cтрок навчання в аспірантурі Інституту не перевищує чотирьох років.
6. Аспіранти Інституту, які зараховані на навчання за державним замовленням, отримують
академічну стипендію відповідно до чинного законодавства.

ІІ. Терміни прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
1. Терміни прийому заяв та документів, вступні випробування, що проводить Інститут,
конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі здобутого ступеня магістра
або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня доктора філософії
(Таблиця 1):

Додаток 1 до Правил прийому на навчання до
Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України в 2021 році

Таблиця 1
Етапи вступної кампанії

Навчання на здобуття ступеня
доктора філософії

Початок прийому заяв і документів

17 серпня 2021 року

Закінчення прийому заяв і документів

10 вересня 2021 року о 17-00

Строки проведення вступних випробувань
Оприлюднення рейтингового списку вступників із
зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти
державного бюджету
Терміни зарахування вступників
за
державним
замовленням
Терміни
зарахування
вступників

11 – 28 вересня 2021 року

за кошти фізичних та юридичних осіб
Початок навчання в аспірантурі

До 01 жовтня 2021 року
До 31 жовтня 2021 року
До 31 жовтня 2021 року
1 листопада 2021 року

2. Заяви та документи для конкурсного відбору щодо вступу на навчання до
аспірантури приймаються приймальною комісією аспірантури Інституту:
понеділок – п'ятниця з 9.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00).
адреса: Київ, 03187, просп. Академіка Глушкова, 40, корп.1, кімната 706,
телефон: +38(044) 526-41-78
електронна пошта: aspirantura@incyb.kiev.ua

ІІI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному
відборі до аспірантури Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
1. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії
Інституту. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, науково-освітню
програму).
2. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:
– документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
– військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків,
передбачених законодавством);
– документ державного зразка (оригінал) про здобутий ступінь магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста), на підставі якого здійснюється вступ, і додаток
до нього.
3. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
– копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
– копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків,
передбачених законодавством);
– копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і
додатку до нього;
– копію ідентифікаційного коду;
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– довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в
гуртожитку);
– копії інших документів про здобуту освіту;
– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
– особовий листок з обліку кадрів;
– дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
– копії список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих
статей/тез (за наявності);
– міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 або С2 (за
наявності).
4. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Інституту,
або в установленому законодавством порядку. Копії документів, що посвідчують особу та
громадянство, військово-облікових документів не підлягають засвідченню. Копії документів без
пред'явлення оригіналів не приймаються.
5. Вступники можуть подавати документи для вступу до аспірантури не більше ніж на дві
спеціальності. За результатами конкурсного відбору вступник може бути зарахований до
аспірантури відразу за двома спеціальностями, але навчатися за державним замовленням ‒ лише
за однією з них (за іншою – на умовах договору).
6. Факт ознайомлення вступника з Правилами, наявними дозвільними документами на
відкриття аспірантури в Інституті, фіксується в заяві вступника і підтверджується його
особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
7. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь
(рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа
про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється відповідно до
Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року № 614/27059.
8. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистилася
або була відрахована з неї завчасно, має право на повторний вступ до аспірантури за державним
замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному
Кабінетом Міністрів України порядку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №
658 від 26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або місцевого
бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»).
9. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про
допуск їх до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до аспірантури Інституту не
пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Список вступників, допущених до
участі в конкурсному відборі, оприлюднюється на веб-сайті Інституту (www.incyb.kiev.ua).
ІV. Організація і проведення конкурсу
1. Вступні випробування до аспірантури Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН
України складаються з:
– вступного іспиту із спеціальності (спеціалізації, освітньо-наукової програми) в
обсязі програми ступеня магістра;
– вступного іспиту з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти);
2. Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою презентацією її за рішенням
Приймальної комісії Інституту) відбувається на вступному іспиті зі спеціальності як його
складова. Вимоги до дослідницьких пропозицій формуються Інститутом відповідно до
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особливостей кожної обраної вступником спеціальності.
3. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом
тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge
English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти чи аналогічного рівня); німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня
B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької
мови - дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного
іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом за 100бальною шкалою.
4. 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 мови та 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.
5. Результати вступних випробувань дійсні для вступу до аспірантури Інституту
протягом одного календарного року.
6. Вступні випробування оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів. Конкурсний бал при
вступі до аспірантури Інституту вираховується як сума балів за кожен вид вступного
випробування, помножених на вагові коефіціенти, у сумі коефіціенти складають 1 (Таблиця 2).
Конкурсний бал визначається за формулою:
КБ = К1×П1 + К2×П2,
де П1 – оцінка за вступний іспит з спеціальності, П2 – оцінка за вступний іспит з іноземної
мови, К1 – ваговий коефіцієнт до вступного іспиту з спеціальності, К2 – ваговий коефіцієнт до
до вступного іспиту іноземної мови. Сума вагових коефіцієнтів складає 1, причому: К1
дорівнює 0,6; К2 дорівнює 0,4.
Таблиця 2
Перелік вступних випробувань та вагових коефіцієнтів
конкурсного відбору при вступі до аспірантури Інституту кібернетики імені
В.М. Глушкова НАН України для здобуття ступеня доктора філософії
у 2020 році
Галузь знань

Спеціальність

11 Математика та
статистика

113 Прикладна математика

12 Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні науки

12 Інформаційні
технології

123 Комп’ютерна інженерія

Вступні випробування
(від 0 до 100 балів)

Вагові
коефіцієнти

- вступний іспит із спеціальності

0,6

- вступний іспит з іноземної мови

0,4

V. Проведення вступних випробувань
1. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними комісіями, які
призначаються директором Інституту і до складу яких включаються доктори та кандидати наук,
4

Додаток 1 до Правил прийому на навчання до
Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України в 2021 році

а до складу предметної комісії із наукової спеціальності – передбачувані наукові керівники. До
складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також доценти та
висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.
2. Програма вступних
(www.incyb.kiev.ua).

випробувань

оприлюднюється

на

веб-сайті

Інституту

3. Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані впродовж
останніх двох років, що засвідчують рівні С1 або С2, звільняються від складання вступного
іспиту з іноземної мови. Міжнародні сертифікати рівнів С1 або С2 прирівнюються до результатів
вступного випробування з іноземної мови. Експертизу поданих вступниками міжнародних
сертифікатів з іноземної мови, що засвідчують рівні С1 або С2, забезпечує Центр наукових
досліджень та викладання іноземних мов НАН України до початку вступних випробувань. При
визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного
випробування з іноземної мови з найвищим балом.
4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений
розкладом час та особи, знання яких було оцінено балами нижче мінімального рівня (з оцінкою
«незадовільно», тобто меншою за 60 балів), до участі в наступних вступних випробуваннях
та до конкурсного відбору не допускаються. Перескладання вступних випробувань не
допускається.
5. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Інститутом, розглядає
Апеляційна комісія Інституту, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.
VI. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування
1. Зі списку вступників формується рейтинговий список рекомендованих до
зарахування за конкурсом, який упорядковується за конкурсним балом - від більшого до
меншого. У разі одержання однакового конкурсного балу переважне право при зарахуванні до
аспірантури (ад'юнктури) мають вступники:
– які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях;
– які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою;
– рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою закладу вищої освіти (факультету,
інституту), наукової установи;
– мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні С1 або С2.
2. У списку вступників, рекомендованих до зарахування за конкурсом, зазначаються:
– ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття
освіти;
– прізвище, ім'я та по батькові вступника;
– конкурсний бал вступника.
3. Рейтингові списки, списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються
Приймальною комісією та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті Інституту
(www.incyb.kiev.ua) та на інформаційних стендах Приймальної комісії.
У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників,
рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 2 цього розділу. Рекомендованим до
зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та
мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.
4. Рекомендація до зарахування вступників на місця, що фінансуються за кошти
державного бюджету, надається відповідно до рейтингового списку та кількості бюджетних
місць за кожною спеціальністю. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на
навчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, відповідно до термінів,
визначених у Таблиці 1 Правил.
5. Вступники, які не отримали рекомендацій на навчання за державним замовленням, можуть
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зараховуватися на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Відповідна заява про
зарахування за договором подається вступником до Приймальної комісії Інституту після
оприлюднення рейтингового списку вступників.

VIІI. Порядок зарахування та відрахування
1. Наказ про зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії видається
директором Інституту на підставі рішення Приймальної комісії. Наказ про зарахування на
навчання з додатками до них формується відповідно до списків вступників, рекомендованих до
зарахування, та оприлюднюється на інформаційному стенді Приймальної комісії і веб-сайті
Інституту у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені у Таблиці 1 Правил.
2. Договір із замовником, щодо навчання для здобуття вищої освіти доктора філософії за
рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, укладається після видання наказу про
зарахування. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
IX. Зарахування до вищих навчальних закладів на звільнені місця протягом
перших днів навчання та зберігання робіт вступників
1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять в аспірантурі протягом 10 днів
від дня їх початку, відраховуються з аспірантури, про що видається відповідний наказ
директора Інституту.
Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п'яти
робочих днів з урахуванням положень та вимог Правил. При цьому наказ про зарахування таких
осіб формується до 30 листопада.
2. Роботи, виконані на вступних випробуваннях вступниками, які не були прийняті на
навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.
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Додаток 1 до Правил прийому на навчання
до аспірантури Інституту кібернетики
імені В.М. Глушкова у 2021 році

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується
прийом на навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня доктора філософії
Адреса Інституту,
телефон

Галузь знань
Назва

Код

Назва

11

Математика та
статистика

113

Прикладна
математика

5

4

4

12

Інформаційні
технології

122

Комп’ютерні
науки

5

4

4

12

Інформаційні
технології

123

Комп’ютерна
інженерія

5

4

4

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН
України,
проспект Академіка Глушкова, 40

03187, Київ-187
тел. 526 2008,факс 526 7418,
е-maіl: incyb@incyb.kiev.ua

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН
України,
проспект Академіка Глушкова, 40

03187, Київ-187
тел. 526 2008, факс 526 7418,
е-maіl: incyb@incyb.kiev.ua

Нормативний
термін навчання
(роки)
Форма навчання
денна/заочна
денна
заочна
Ліцензійний
обсяг

Шифр
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН
України,
проспект Академіка Глушкова, 40

03187, Київ-187
тел. 526 2008, факс 526 7418,
е-maіl: incyb@incyb.kiev.ua

Спеціальність
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Додаток 2 до Правил прийому
на навчання до Інституту кібернетики
імені В.М. Глушкова НАН України
в 2021 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДОКТОРАНТУРИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК
У ІНСТИТУТІ КІБЕРНЕТИКИ ІМЕНІ В.М. ГЛУШКОВА НАН УКРАЇНИ
В 2021 РОЦІ

Затверджено рішенням Вченої ради
Інституту кібернетики
імені В.М. Глушкова НАН України
Протокол 17.11. 2020 р. № 3
«Правила прийому на навчання до докторантури Інституту кібернетики імені
В.М. Глушкова НАН України у 2020 році» (далі – Правила) розроблено з урахуванням
вимог «Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2020 році»,
затверджених наказом МОН України від 15.10.2020 № 1274. Правила затверджені
ухвалою Вченої ради Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,
діють протягом календарного року та розміщені на офіційному веб-сайті
(www.incyb.kiev.ua).
1. Вимоги до рівня освіти вступників
Для здобуття ступеня доктора наук до докторантури приймаються на конкурсній основі
особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), опубліковані праці
з обраної спеціальності як у вітчизняних фахових виданнях, так і в закордонних
реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, та наукові здобутки, що
потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової
доповіді за сукупністю статей.
Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом до
докторантури, і нормативні терміни навчання подано у Додатку 1.
Підготовка в докторантурі університету здійснюється за рахунок:
 державного замовлення;
 коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне
замовлення.
Докторанти отримують стипендію у разі зарахування за державним замовленням у
відповідності з чинним законодавством України;
Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – 2 роки.
2. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування до
докторантури
2.1. Порядок роботи Приймальної комісії: щодня, крім суботи та неділі, з 9-00 до17-00.
2.2. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування до докторантури
проводяться в такі строки:
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Етапи вступної кампанії:
Початок прийому заяв і документів

1 червня 2021 року

Закінчення прийому заяв і документів

15 червня 2021 року о 17-00

Терміни зарахування вступників
за державним замовленням
Терміни зарахування вступників
за кошти фізичних та юридичних осіб
Початок перебування в докторантурі

До 31 серпня 2021 року
До 31 серпня 2021 року
3 01 вересня 2021 року

3. Порядок прийому заяв і документів
3.1 Вступники до докторантури подають такі документи:













заяву на ім’я директора Інституту кібернетики;
особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій
вступник до докторантури працює;
список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з
визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації);
копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата
наук);
копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого
дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);
розгорнутий план дисертації на здобуття ступеня доктора наук;
письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук,
який є штатним науковим працівником Інституту, зі згодою бути науковим
консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
висновки наукового підрозділу (відділу, лабораторії) Інституту кібернетики, що
заслуховує наукову доповідь вступника до докторантури і шляхом голосування
визначає можливість його зарахування до докторантури;
копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ;
дві фотокартки (3 см х 4 см).

Документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний
державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство,
посвідчують особу чи її спеціальний статус», диплом про вищу освіту, диплом про
присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про
присвоєння вченого звання доцента (професора), старшого дослідника (старшого
наукового співробітника) подаються вступниками особисто.
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3.2. Вчена рада Інституту кібернетики в місячний термін після подачі документів розглядає
висновки відділу, лабораторії та приймає рішення про зарахування (або відмовляє у
зарахуванні) кожного вступника до докторантури.
3.3. Конкурс серед вступників до докторантури проводиться за спеціальностями:
Галузь знань

Спеціальність

11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

12 Інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

3.4. Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним замовленням і не
захистилася або була відрахована з неї завчасно, має право на повторний вступ до
докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів,
витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 658 від 26 серпня 2015 року
«Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату
послуг з підготовки фахівців»).
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Додаток 1
До Правил прийому в докторантуру для здобуття ступеня доктора наук
у Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України в 2021 році

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом
до докторантури для здобуття ступеня доктора наук
Адреса Інституту,
телефон

Галузь знань

Спеціальність

Нормативний термін
навчання (роки)
Форма навчання
денна
заочна

Шифр

Назва

Код

Назва

Інститут кібернетики імені В.М.
Глушкова НАН України,
проспект Академіка Глушкова, 40
03187, Київ-187
тел. 526 2008,
факс 526 7418,
е-maіl: incyb@incyb.kiev.ua

11

Математика та
статистика

113

Прикладна
математика

2

-

Інститут кібернетики імені В.М.
Глушкова НАН України,
проспект Академіка Глушкова, 40
03187, Київ-187
тел. 526 2008,
факс 526 7418,
е-maіl: incyb@incyb.kiev.ua

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

2

-

Інститут кібернетики імені В.М.
Глушкова НАН України,
проспект Академіка Глушкова, 40
03187, Київ-187
тел. 526 2008,
факс 526 7418,
е-maіl: incyb@incyb.kiev.ua

12

Інформаційні технології

123

Комп’ютерна
інженерія

2

-
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