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Підготовка в докторантурі здійснюється за науковими спеціальностями
255 – озброєння та військова техніка, 126 – інформаційні системи та технології –
Накази начальника інституту від 01.06.2016 року № 52 та від 27.09.2017 року
№142.
Підготовка в ад’юнктурі здійснюється за науковими спеціальностями 255 –
озброєння та військова техніка, 126 – інформаційні системи та технології, за
якими інститут отримав
ліцензію освітньої діяльності на ІІІ освітньонауковому рівні – Накази Міністерства освіти і науки України від 05.09.2016
року № 1073 та від 02.06.2017 року № 113-л.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації (далі – Інститут)
здійснює прийом до докторантури (ступінь доктора наук) та ад’юнктури (ступінь
доктора філософії) відповідно до державного замовлення на підготовку осіб
офіцерського складу на очну форму навчання в межах ліцензованого обсягу за
науковими спеціальностями 255 – озброєння та військова техніка, 126 –
інформаційні системи та технології (далі – ад’юнктура).
1.2. До докторантури приймаються особи офіцерського складу віком не
старше 47 років, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук),
наукові здобутки, опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які мають
наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді
дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.
1.3. До ад’юнктури Інституту на конкурсній основі приймаються офіцери
Збройних Сил України віком до 45 років включно, які перебувають на військовій
службі, здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста), виявили здібності до
педагогічної або науково-дослідної роботи та мають досвід служби у військах
(силах) не менше 2 років.
1.4. При відборі кандидатів для вступу до докторантури та ад’юнктури
перевага надається офіцерам – учасникам бойових дій.
Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора
філософії.
1.5. Прийом до ад’юнктури Інституту здійснюється за конкурсом.
2. ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
2.1. Фінансування підготовки осіб в ад’юнктурі та докторантурі здійснюється
за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням).
3. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ
3.1. Інститут до 1 грудня року, що передує року набору, оголошує в засобах
масової інформації про прийом до ад’юнктури із зазначенням умов прийому та
розміщує їх на своєму веб-сайті.

3.2. Офіцери, які бажають навчатись в докторантурі та ад’юнктурі, подають
рапорти за підпорядкованістю до 1 лютого року вступу. У рапорті вказуються:
військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, займана посада, дата народження,
загальна та військова освіта, наукова спеціальність, яка обрана для навчання.
3.3. Разом із рапортом до докторантури подаються:
висновок кафедри, відділу, лабораторії чи іншого структурного підрозділу
вищого навчального закладу (наукової установи) з можливістю зарахування
вступника до докторантури;
план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи,
необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;
письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором
наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником інституту, із
згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
медична довідка про проходження військово-лікарської комісії;
копія диплома доктора філософії або кандидата наук.
3.4. Разом із рапортом до ад’юнктури подаються:
список опублікованих наукових праць і винаходів (у разі їх відсутності
подають наукові доповіді (реферати) з обраної наукової спеціальності);
копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності
(кваліфікації);
службова характеристика;
копія службової картки;
медична довідка про проходження військово-лікарської комісії (на підставі
наказу Міністра оборони України від 14.08.2008 року № 402 приймається
рішення про придатність чи не придатність до навчання);
довідка штатно-посадової категорії з попереднього місця служби;
ксерокопія паспорту;
ксерокопія ідентифікаційного коду;
дійсний сертифікат тестів TOEFL, або International English Language Testing
System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment, або СМР-2
(Функціональний) за стандартом НАТО STANAG-6001 (за наявності).
3.5.

Диплом про вищу освіту подається вступником особисто.

3.6. Командири військових частин (керівники установ) після проходження
офіцерами, які подали заяви, військово-лікарської комісії приймають рішення про
оформлення їх кандидатами на навчання і дають вказівки кадровим органам про
оформлення їх особових справ.
3.7. До ад’юнктури на конкурсній основі приймаються офіцери, які здобули
вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються
особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами
прийому до вищого навчального закладу. Приймальна комісія може відмовити особі
в допуску до проходження вступних випробувань до ад’юнктури у зв’язку з
неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.
3.8.

Офіцерам, які не відповідають умовам прийому до докторантури та

ад’юнктури Інституту, відмовляють у прийомі із зазначенням причин відмови в
подальшому розгляді їх кандидатами на навчання, про що офіцеру повідомляють в
індивідуальній бесіді.
3.9. Особові справи офіцерів, які затверджені кандидатами для вступу до
докторантури та ад’юнктури, їх службові картки та картки медичного огляду та інші
документи подаються за підпорядкованістю через відповідні кадрові органи до
військових рад (атестаційних комісій) видів Збройних Сил України, структурних
підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України або Генерального
штабу Збройних Сил України до 15 лютого року вступу.
3.10. Невірно або неповністю оформлені
відповідним кадровим органам для їх дооформлення.

документи

повертаються

3.11. Командири військових частин, установ і організацій ЗСУ приймають
рішення про оформлення офіцерів кандидатами для вступу. Зазначені документи та
висновки військових рад (атестаційних комісій) надсилають кадровими органами
видів Збройних Сил України, структурних підрозділів апарату Міністерства
оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України до 15 квітня року
вступу до Інституту встановленим порядком.
3.12. Про термін і місце прибуття кандидатів на навчання в ад’юнктуру для
складання вступних іспитів інститут повідомляє вступників через кадрові органи
видів Збройних Сил України, оперативних командувань, начальників управлінь
Центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу
Збройних Сил України до 1 травня року вступу на навчання.
3.13. Для ознайомлення з документами кандидатів на навчання в
докторантурі та ад’юнктурі та проведення з ними співбесіди наказом начальника
Інституту створюється приймальна комісія.
3.14. Рішення про допуск до складання вступних випробувань доводиться до
кандидата не пізніше ніж за два місяці до початку вступних випробувань до
ад’юнктури.
4. ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПУ ДО ДОКТОРАНТУРИ
4.1. Вчена рада інституту після надходження висновків кафедри, відділу,
лабораторії щодо кожного вступника розглядає ці висновки і приймає рішення про
його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики
наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з
числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників інституту із
ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої ради
направляється до Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної
політики Міністерства оборони України.
5. ВСТУПНІ ІСПИТИ ТА КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

5.1. Вступні іспити проводяться з 1 по 30 липня.
5.2. Вступні випробування до ад’юнктури проводяться предметними
комісіями, до складу яких входить: заступник начальника інституту з наукової
роботи, начальники кафедр, які здійснюють підготовку ад’юнктів та призначаються
наказом начальника Інституту.
5.3. Підготовку до складання вступних іспитів кандидати на навчання в
ад’юнктурі здійснюють на відповідних кафедрах інституту.
5.4. Для організованого проведення прийому вступних іспитів науковоорганізаційним відділом Інституту розробляється розклад проведення вступних
іспитів.
5.5. Методичне керівництво з підготовки та складання вступних іспитів
кандидатів в ад’юнктуру забезпечує науково-організаційний відділ Інституту.
5.6. Кандидат на навчання в ад’юнктурі прибуває до Інституту для складання
вступних іспитів не пізніше терміну, зазначеного у виклику, у польовій формі одягу
і повинен із собою мати:
посвідчення офіцера;
посвідчення про відрядження;
оригінал диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності
(кваліфікації).
5.7. Вступні іспити кандидатів на навчання в ад’юнктурі за науковими
спеціальностями 255 – озброєння та військова техніка, 126 – інформаційні системи
та технології включають:
іспит з іноземної мови в обсязі який відповідає рівню не нижче 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, або СМР-2 (Функціональний) за стандартом НАТО
STANAG-6001 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;
іспит з наукової спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з
відповідної спеціальності).
5.8. Вступники, які отримали незадовільну оцінку з одного із іспитів, що
виносяться на вступних випробуваннях, або ті, що не з’явилися без поважних
причин на іспит, до подальшого складання іспитів не допускаються і за рішенням
голови приймальної комісії відправляються до місця проходження служби.
5.9. Конкурсний бал кандидатів на навчання в ад’юнктурі обраховується за
наступною формою:
КБ = (К1×І + К2×Y), де КБ – конкурсний бал, І – результат складання іспиту із
спеціальності, Y – результат складання іспиту з іноземної мови.
Величина вагомих коефіцієнтів: К1 = 0,6; К2 = 0,4.

5.10. На підставі отриманих результатів вступних іспитів до ад’юнктури та
рішення Вченої ради щодо докторантури, приймальна комісія приймає рішення
щодо кожного кандидата.
5.11. Про зарахування до докторантури та ад’юнктури або про відмову в
зарахуванні вступнику повідомляється особисто.
6. ЗАРАХУВАННЯ
6.1. Зарахування до докторантури та ад’юнктури Інституту здійснюється
наказом Міністра оборони України, витяги з якого Департаментом кадрової
політики Міністерства оборони України направляються до Інституту, кадрових
органів видів Збройних Сил України, оперативних командувань та частин (установ)
центрального підпорядкування. Витяги з наказу Міністра оборони України є
підставою для виключення офіцерів із списків особового складу військових частин
(установ).
6.2. Початок підготовки в докторантурі та ад’юнктурі встановлюється з 1
вересня.
6.3. Термін навчання в докторантурі – 2 роки.
6.4. Термін навчання в ад’юнктурі – 4 роки.
Додаткову інформацію про підготовку в інституті та вступ до докторантури та
ад’юнктури Військового інституту телекомунікацій та інформатизації можна
отримати на веб-сайті www.viti.edu.ua або за адресою: naukaviti@gmail.com
Адреса інституту:
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, 01011, м. Київ,
вул. Московська, 45/1.

Додаток 1
Начальнику (командиру)

РАПОРТ
Прошу Вашого клопотання перед командуванням (за підпорядкованістю) про
надання
мені,_________________________________________________________________
(посада, військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, дата народження)
дозволу на вступ до ад’юнктури (докторантури) Військового інституту
телекомунікацій інформатизації за науковою спеціальністю 255 – озброєння та
військова техніка (126 – інформаційні системи та технології).
Освіта:
1. ______________________________________________________________
(назва ВВНЗ, рік закінчення, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
або
2. _______________________________________________________________
(диплом доктора філософії (кандидата наук), рік захисту, наукова спеціальність)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
посада
в/зв о/п Прізвище, ініціали
дата

