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ПРАВИЛА
прийому до АСПІРАНТУРИ Інституту електродинаміки
НАН України у 2018 році
До аспірантури Інституту електродинаміки НАН України на конкурсній основі
приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра ( спеціаліста ).
Підготовка здійснюється за рахунок державного бюджету на місця, виділені за державним
замовленням, або на комерційній основі.
До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу
документи згідно з переліком. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до
вступних випробувань до аспірантури
у зв’язку з неподанням в установлений строк
відповідних документів.
Документи необхідно подати до 5 вересня.
Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури:
1 - заява на ім’я директора Інституту ;
2 - анкета працівника з автобіографією;
3 - копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності
(кваліфікації). Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним
вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими
особами;
4 - копія паспорта (всі заповнені сторінки );
5 - 4 фотокартки (4х6) ;
6 - медична довідка за формою 086;
7 - копія ідентифікаційного номера (для вступників на стаціонар - 2 примірники )
8 - список друкованих праць (за наявності) та копія найвагомішої публікації за
напрямком запланованих досліджень з рецензією передбачуваного наукового
керівника;
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- оригінали посвідчень про складені кандидатські іспити та сертифікатів тестів
з англійської мови ( за наявності );
10 - реферат за темою майбутнього наукового дослідження (за відсутності
публікації) з оцінкою та відгуком передбачуваного наукового керівника.

Вступні випробування до аспірантури
складаються з:

Інституту електродинаміки НАН України

вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з
відповідної спеціальності);
вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень
знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English
Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, а також
посвідченням про складений кандидатський іспит звільняється від складення вступного іспиту
з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати
прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;
наукового дослідження, викладеного у формі РЕФЕРАТА (15-20 сторінок) за темою
передбачуваної дисертаційної роботи за відсутності публікацій в наукових виданнях.
За рішенням приймальної комісії може призначатися інша форма випробування
співбесіда, додатковий іспит і т.п. )

(

Вступні випробування до аспірантури зі спеціальності проводяться предметними
комісіями, до складу яких входить, як правило, три — п’ять осіб, які призначаються
НАКАЗОМ директора Інституту. До складу предметних комісій включаються доктори
філософії (кандидати наук) та доктори наук, які проводять наукові дослідження за відповідною
спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми.
До складу предметних комісій можуть бути призначені також представники вищих
навчальних закладів чи інших наукових установ, з якими Інститутом укладено УГОДИ
про
ведення спільної наукової діяльності чи про спільне керівництво дослідженнями аспірантів або
про спільне виконання освітньо-наукових програм тощо .
Вступні іспити зі спеціальності складаються за програмами, затвердженими Вченою
радою Інституту на основі програм, розроблених Атестаційною комісією МОН України.
Вступні іспити зі спеціальності проводяться в Інституті електродинаміки НАН України з
10 по 15 вересня.
Вступний іспит з іноземної мови складається в Центрі наукових досліджень та
викладання іноземних мов НАН України (вул.. Трьохсвятительська,4 ) у період з 17 по 25
вересня.
Гуртожиток на час складання вступних іспитів не надається.
За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна комісія
приймає рішення щодо зарахування кожного вступника. Зарахування здійснюється з 1
листопада. Термін навчання в аспірантурі – 4 роки.
Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури
НАКАЗОМ директора Інституту.

затверджується

Інститут здійснює набір до АСПІРАНТУРИ за такими спеціальностями :
141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка , до якої включено

спеціалізації :
05.09.01. "Електричні машини і апарати"
05.09.03. "Електротехнічні комплекси і системи"
05.09.05. "Теоретична електротехніка"
05.09.12. "Напівпровідникові перетворювачі електроенергії"
05.14.02. "Електричні станції, мережі і системи"
152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, до якої входить
спеціалізація:
05.11.05. "Прилади та методи вимірювання електричних і магнітних величин"
Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом призначається науковий
керівник з числа наукових працівників з науковим ступенем.

ПРАВИЛА
прийому до ДОКТОРАНТУРИ Інституту електродинаміки
НАН України
До докторантури ІЕД НАН України приймаються особи, які мають ступінь доктора
філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності
(зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних
базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і
які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації,
монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.
Термін перебування в докторантурі – 2 роки.
Протягом терміну перебування в докторантурі докторант зобов’язаний захистити
результати своїх наукових досягнень (у вигляді дисертації або опублікованої монографії або
наукової доповіді за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних
рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується МОН) у спеціалізованій вченій
раді.
Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає на
розгляд наукового семінару відповідного відділу Інституту розгорнуту пропозицію, в якій
міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для
підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження
документів науковий семінар заслуховує наукову доповідь і шляхом голосування визначає
можливість зарахування вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради
Інституту.

Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури:
- заява на ім’я директора Інституту;
- анкета наукового працівника з автобіографією;
- копія диплома доктора філософії чи кандидата наук;
- копія паспорта (всі заповнені сторінки);
- копія ідентифікаційного номера;
- список друкованих праць;
- 2 фотокартки (4х6)
- письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук з
відповідної спеціальності, який є штатним науковим працівником Інституту, зі згодою бути
науковим консультантом претендента в разі його вступу до докторантури;
Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим
навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. .
Вчена рада Інституту в місячний строк розглядає висновки семінару відділу щодо
вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої
характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта .
Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом директора Інституту.
Прийом до Докторантури здійснюється за тими ж спеціальностями, що і до Аспірантури.

