
Правила прийому до аспірантури Інституту технічної механіки 

Національної академії наук України і Державного космічного агентства 

України у 2020 році 

Прийом до аспірантури інституту за очною (денною, вечірньою) та 

заочною формою навчання здійснюється за такими спеціальностями 

(Перелік спеціальностей затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2015 року № 266): 

 

Код спеціальності Найменування спеціальності 

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

 

 

Підготовка в аспірантурі інституту здійснюється: 

  за рахунок коштів державного бюджету України (за державним 

замовленням); 

  за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) 

понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу. 

 

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за 

державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною 

(денною, вечірньою) формою навчання. 

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули 

вищу освіту ступеня магістра. 

Заяви про прийом до аспірантури із зазначеними нижче документами 

приймають у відділі науково-технічної інформації і організації наукових 

досліджень (к. 43, вул. Лешко-Попеля, 15) з 15 серпня по 10 вересня з 8.30 

годин до 17.30 годин. Телефон для довідок (0562 373 29 94). 

Вступні випробування проводять з 15 вересня по 03 жовтня. 

 

 

Перелік необхідних документів: 

 

 

  заява на ім'я директора інституту; 

  особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій 

вступник до аспірантури навчається або працює; 

  автобіографія; 

  2 фотокартки 3x4 см; 

  список опублікованих наукових праць, або реферат, при відсутності їх, за 

обраною спеціальністю; 

  медична довідка про стан здоров'я за формою 086/у; 



  відгук майбутнього наукового керівника на наукові праці або рецензія 

майбутнього наукового керівника на реферат з оцінкою; 

  засвідчені копії дипломів та додатків до дипломів (бакалавра і магістра); 

  копія ідентифікаційного номера; 

  копія паспорта з відміткою про місце реєстрації; 

  посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності); 

  рекомендація вченої ради вищого навчального закладу (за наявності). 

 

Вступники до аспірантури подають заяву та інші документи в паперовій 

формі. 

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий білет пред'являються 

вступником особисто. 

Приймальна комісія за результатами розгляду документів, які подаються 

вступником до аспірантури, приймає рішення про допуск їх до вступних 

іспитів. 

Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання 

вступних іспитів до аспірантури у зв'язку з неподанням у встановлений 

термін всіх або окремих документів, які потрібні для вступу до аспірантури. 

Про допуск до вступних іспитів вступник до аспірантури повідомляється 

у тижневий термін. 

 

 

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 (англійська, німецька, французька) в 

обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з 

мовної освіти (вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема 

англійської мови, дійсним сертифікатом тестів ТОЕFL, або Іnternаtіоnаl 

Еnglish Language Testing System, або сертифікатом Саmbridge Еnglish 

Language Аssessment, 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); 

  вступного іспиту з філософії (в обсязі відповідної навчальної програми). 

 

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури 

виносить приймальна комісія до аспірантури інституту за результатами 

співбесіди вступника в науковому відділі, розгляду поданих наукових праць 

або реферату з урахуванням письмового висновку ймовірного наукового 

керівника. 

Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до аспірантури 

інституту до вступних іспитів, надається відпустка для підготовки та 

складання іспитів згідно з чинним законодавством України. 



Оцінювання вступників проводять за чотирибальною системою: 

"відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно". Зарахування вступників 

відбувається на основі рейтингу, який формують згідно з результатами трьох 

вступних іспитів до аспірантури та оцінки майбутнього наукового керівника 

(з рецензії на реферат або відгуку на наукові праці). 

Оцінка "задовільно" за іспит зі спеціальності є підставою для відмови у 

зарахуванні вступника до аспірантури на всі форми навчання, оцінка 

"незадовільно" з будь-якого вступного іспиту або за реферат (наукові праці) 

є підставою для відмови в допуску до подальших вступних випробувань як 

за рахунок коштів державного бюджету України, так і за рахунок коштів 

юридичних чи фізичних осіб. 

У випадку, коли сумарний рейтинг двох (або більше) вступників на певну 

спеціальність за результатами вступних випробувань є однаковим, перевага 

при зарахуванні до аспірантури надається вступнику, який: 

  отримав вищу оцінку за іспит зі спеціальності; 

  має публікації за обраною спеціальністю (з врахуванням рейтингу 

видання); 

  виступав на міжнародних або всеукраїнських наукових конференціях з 

відповідної спеціальності. 

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька 

кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до 

аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів. 

Право на першочергове зарахування до аспірантури, при однаковому 

конкурсному балі, мають особи, які рекомендовані до аспірантури кафедрою 

та факультетом вищого навчального закладу або за місцем роботи 

(навчання). 

Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у 

визначений розкладом час, та особи, знання яких було оцінено як 

"незадовільно", до участі в наступних вступних випробуваннях та у 

конкурсному відборі не допускаються. 

Перескладання вступних іспитів не допускається. 

Рішення про зарахування до аспірантури ухвалюють на засіданні 

приймальної комісії до аспірантури інституту та оформлюють протоколом. 

На підставі рішення приймальної комісії директор інституту видає наказ. 

Вступник надає до відділу кадрів інституту трудову книжку (за 

наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв'язку з 

вступом до аспірантури на денну форму навчання. 

Початок навчання в аспірантурі - 01 листопада. 

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 

чотири роки. 


