
ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ 
 

Для здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії в ІСЗЗІ КПІ  

ім. Ігоря Сікорського за державним замовленням приймаються 

військовослужбовці Держспецзв’язку, а також посадові особи державних 

органів, які уклали договори з Адміністрацією Держспецзв’язку на підготовку 

фахівців, за направленням відповідних державних органів. 
 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:  

- анкету; 

- 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 освітній 

ступень (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, 

і копію додатка до нього;  

- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, 

якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання); 

- список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений 

завідувачем спеціальної кафедри ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також 

ксерокопії 2-3 публікацій з відгуком плануємого наукового керівника. У списку 

виділити публікації у фахових виданнях та у виданнях, які включені до 

наукометричних баз Scopus або Web of Science (за наявності); 

- у разі потреби документ про визнання особи органами медико-

соціальної експертизи особою з інвалідністю. 
 

Усі копії документів засвідчуються підрозділом кадрової роботи за 

місцем служби (роботи) вступника. 

Документи щодо вступу до аспірантури надсилаються підрозділами 

кадрової роботи підрозділів Держспецзвʼязку до ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря 

Сікорського у строки, встановлені в цьому Додатку. 
 

Під час виконання вступником вимог до зарахування вступник надає до 

науково-організаційного відділу науково-дослідного центру ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря 

Сікорського наступні документи: 

– оригінал диплома магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) та додаток до 

нього; 

– заяву на імʼя ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського про можливого 

наукового керівника. 

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за 

кордоном ступінь (рівень) освіти (далі–Документ), обов’язковою є процедура 

визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 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. 



Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників на основі освітнього ступеня магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) проводиться в такі строки*:  
 

Назва заходу Термін виконання 

Початок прийому заяв та документів 17.05.2021р. 

Закінчення прийому заяв та документів 25.06.2021р. 

Строки проведення вступних випробувань 
26.08.2021р.-

07.09.2021р. 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників із зазначенням рекомендованих до 

зарахування на місця державного замовлення 

09.09.2021р. 

Закінчення строку виконання вступниками вимог 

до зарахування на місця державного замовлення 
14.09.2021р. 

Список вступників, зарахованих до аспірантури на 

місця державного замовлення 

Не пізніше 

15.09.2021р. 

Закінчення строку виконання вимог до зарахування 

вступниками, які беруть участь у конкурсному 

відборі, на місця, що фінансуються за кошти 

фізичних та юридичних осіб  

15.09.2021р. 

Список вступників, зарахованих до аспірантури на 

місця, що фінансуються за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

Не пізніше 22 

вересня 2021 

року 

*У разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, 

терміни можуть бути подовжені. 

 

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з: 

– вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти 

магістра з відповідної спеціальності); 

– вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради Інституту в 

обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 

освіти). 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 або аналогічного рівня); 

німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); 

французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче 

рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного 

рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.  

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської, німецької, 

французької мови дійсним сертифікатом тестів СМР-2 (Функціональний) за 



стандартом НАТО STANAG-6001 (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. 
 

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) 

ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), призначаються 

додаткові вступні випробування. 

Установлено таку послідовність складання вступних випробувань до 

аспірантури: 

– додаткове вступне випробування зі спеціальності (в разі необхідності); 

– іноземна мова; 

– спеціальність. 
 

Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формується 

(за 100-бальною шкалою) за формулою: 

КБ = 0,5×ІС + 0,3×ІМ + 0,15×ДБ + 0,05×БД, де: 

ІС – оцінка вступного іспиту із спеціальності; 

ІМ – оцінка вступного іспиту із іноземної мови; 

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення; 

БД – середній бал додатку до диплому про вищу освіту  

(за 200-бальною шкалою). 

 

Порядок нарахування додаткових балів 

за навчальні та наукові досягнення 

Навчальні та наукові досягнення Кількість балів 

публікації у фахових виданнях 10 (кожна стаття) 

публікації у виданнях, які включені до 
наукометричних баз Scopus або Web of Science 

30 (кожна стаття) 

диплом переможця та призера міжнародних і 
всеукраїнських студентських олімпіад 

перше місце – 20 
друге місце – 15 
третє місце – 10 

патент або авторське свідоцтво 15 
 

Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення не повинні 

перевищувати 200 балів. 

Приміки: 

1. Враховуються лише друковані праці.  

2. Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт rj поділяється на 

їх кількість.  

3. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика 

відповідає спеціальності, на яку проводиться набір (відповідність визначається 

предметними комісіями Інституту за відповідними спеціальностями). 
 


