


 

І.Загальні положення 
 

1. Правила прийому на навчаня до Міжнародного науково-навчального 
центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України в 2022 році 
(далі Правила прийому) розроблено відповідно до законодавства України, у 
тому числі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 
2016 року №261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти 
(наукових установах)» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів України № 283 від 03.04.2019р.), Порядку прийому на навчання для 
здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і 
науки України від 27 квітня 2022 року № 392 (зі змінами, внесеними наказом 
Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400) та 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 
487/37823. 

Правила прийому затверджуються Вченою радою Міжнародного науково-
навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН 
України, розміщуються на веб-сайті Міжнародного науково-навчального 
центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України 
http://irtc.org.ua/ та вносяться до ЄДЕБО. Затверджені правила прийому діють 
протягом 2022 року. 

Правила прийому на навчання до аспірантури Міжнародного науково-
навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України 
на 2022 рік затверджуються Вченою радою як додаток до Правил прийому. 
(Додаток 1, до цих Правил). 

Правила прийому на навчання до докторантури Міжнародного науково-
навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України 
на 2022 рік затверджуються Вченою радою як додаток до Правил прийому. 
(Додаток 2, до цих Правил). 

Затверджені правила прийому до аспірантури та докторантури діють 
протягом 2022 року. 

2. Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 
систем НАН та МОН України оголошує прийом на навчання для здобуття 
ступеня доктора філософії на підставі ліцензії на провадження освітньої 
діяльності на третьому освітньо-науковому рівні з підготовки здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії, затвердженої наказом Міністерства освіти і 
науки України №1491-л від 11.11.2016 року, та цих Правил прийому. 

3. Прийом на навчання до Міжнародного науково-навчального центру 
інформаційних технологій та систем НАН та МОН України здійснюється на 
конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування, зазначеними у 
пункті 1 розділу ІІІ цих Правил. 

4. Організацію прийому вступників до Міжнародного науково-
навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України 
здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора 
Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та 



 

систем НАН та МОН України, який є головою приймальної комісії. 
Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію 
Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та 
систем НАН та МОН України, затвердженим Вченою радою Міжнародного 
науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН 
України відповідно до Положення про приймальну комісію вищого 
навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про 
приймальну комісію на навчання до Міжнародного науково-навчального 
центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України 
оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міжнародного науково-навчального 
центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України 
http://irtc.org.ua/. 

Директор Міжнародного науково-навчального центру інформаційних 
технологій та систем НАН та МОН забезпечує дотримання законодавства 
України, зокрема цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість 
роботи приймальної комісії. 

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 
підставою для видання відповідного наказу директором Міжнародного 
науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН 
України  та/або виконання процедур вступної кампанії. 

Усі питання, пов’язані з прийомом до Міжнародного науково-навчального 
центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, вирішуює 
приймальна комісія на своїх засіданнях. Рішення приймальної комісії 
оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міжнародного науково-навчального 
центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України  
http://irtc.org.ua/ не пізніше наступного дня після прийняття відповідного 
рішення. 

II. Прийом на навчання  
1. Для здобуття ступеня доктора філософії  до аспірантури приймаються 

на конкурсній основі особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-
кваліфікаційний рівень спеціаліста) (Додаток 1). 

2. Для здобуття ступеня доктора наук до докторантури приймаються на 
конкурсній основі особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), 
наукові здобутки та опубліковані праці з вибраної спеціальності (зокрема 
публікації 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 (Додаток 2). 

3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) 
відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. 



 

 
III. Джерела фінансування  

1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти у Міжнародному 
науково-навчальному центрі інформаційних технологій та систем НАН та МОН 
України здійснюється: 

за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення); 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема 

за кошти грантів, які отримав наукова установа на проведення наукових 
досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії). 

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на 
конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь 
вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету. 

3. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного 
бюджету (за державним замовленням) за певним ступенем вищої освіти, мають 
право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в 
Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій та 
систем НАН та МОН України 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.  

4. Особи, які навчаються у Міжнародному науково-навчальному центрі 
інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, мають право на 
навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох 
закладах вищої освіти. 

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями  
за кошти державного бюджетів, крім випадків поєднання галузей знань, 
спеціальностей, спеціалізацій в одній освітньо-науковій програмі. 

 
IV. Обсяги прийому  

 
1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для 

певного рівня вищої освіти.  
2. Прийом на навчання за кошти державного бюджету (за державним 

замовленням) здійснюється на спеціальності та форми здобуття освіти 
відповідно переліку, сформованим Постановою Кабінету міністрів України № 
266 від 29.04.2015 р. . 

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. 

 



 

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

1. Порядок роботи приймальної комісії Міжнародного науково-
навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН 
України: понеділок – п'ятниця з 10.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00). 
Субота, неділя-вихідний. 

2. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування 
на навчання до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (Див. 
Додаток 1).  

Основні етапи вступної кампанії 
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання 

Початок прийому заяв та документів  01 серпня 
Закінчення прийому заяв та документів  09 вересня 

Строки проведення вступних випробувань З 12 по 27 вересня  

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із 
зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти 
державного бюджету 

01 жовтня 

Терміни зарахування вступників за кошти державного 
бюджету 10 жовтня 

Термін зарахування вступників за кошти фізичних та 
юридичних осіб до 01 листопада 

Початок навчання в аспірантурі 01 листопада 
2. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування 

на навчання до докторантури для здобуття ступеня доктора наук визначено 
розділом V у Додатку 2 до цих Правил (Див. Додаток 2).  

 
VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному 

відборі до Міжнародного науково-навчального центру інформаційних 
технологій та систем НАН та МОН України 

1. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної 
комісії Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій 
та систем НАН та МОН України.  

2. У заяві вступники вказують спеціальність (освітньо-наукову програму) 
та форму здобуття освіти. 

Під час подання заяв 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 або місцевого 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». 

3. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє 
оригінали: 

документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 
Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 



 

що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 
статус»; 

військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військового 
квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників 
- посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація 
про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; 

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень відсутній, може подаватись довідка державного 
підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, зокрема без подання додатка до 
документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 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 України, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус»; 

 копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - 
військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для 
призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

 копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ; 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см; 
 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ; 
 особовий листок з обліку кадрів; 
 дослідницьку пропозицію з вибраної спеціальності, або реферат на задану 

тему; 
 рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти (за наявності);  
 список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності); 
 міжнародний сертифікат з іноземної мови не нижче рівня В2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня (за 
наявності); 

 медичну довідку для осіб з особливими освітніми потребами (за 
бажанням вступника);  

 згоду на збір та оброблення персональних даних.  
5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник до докторантури додає: 

 копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, 
передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний 
реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус»; 

 копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - 
військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для 
призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць); 



 

 копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень;  

 копію диплома доктора філософії або кандидата наук;  
 копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, 

старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності); 
 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ; 
 чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см; 
 особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в 

якій вступник до докторантури працює; 
 список опублікованих наукових праць і винаходів; 
 розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи 

та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки 
результатів проведених досліджень до захисту (подається не менше ніж за два 
місяці до вступу); 

 письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену 
доктором наук, який є штатним науковим працівником Міжнародного науково-
навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН 
України, зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника 
до докторантури; 

 висновки наукового підрозділу (відділу, лабораторії Міжнародного 
науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН 
України), який заслуховує наукову доповідь вступника до докторантури і 
шляхом голосування визначає можливість його зарахування до докторантури; 

6. Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, та військо-
облікового документа засвідчує за оригіналами відповідальний секретар 
Приймальної комісії Міжнародного науково-навчального центру 
інформаційних технологій та систем НАН та МОН України. 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 
Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та 
систем НАН та МОН України не пізніше наступного дня після завершення 
прийому документів, у випадку складання вступних випробувань - не пізніше 
наступного дня після завершення вступних випробувань.  

8. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною 
ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми 
(спеціальності), фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його 
особистим підписом під час подання заяви. 

У разі подання документів на неакредитовані освітні програми 
(спеціальності) факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 
Закону України «Про вищу освіту» фіксується в письмовому повідомленні 
щодо поінформованості про відсутність акредитації та підтверджується 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 (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. 

 
VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення 

1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який 
розраховується відповідно до цих Правил прийому. 

2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття 
ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних випробувань зі 
спеціальності та іноземної мови,  

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. (Див. 
Додаток 1) 

3. Порядок прийому осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня 
доктора наук, визначаються в додатку 2 до цих Правил (Див. Додаток 2) 

4. Конкурсний бал розраховується: 
для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії 

визначається в розділі ХІІ, додатку 1 до цих Правил (Див. Додаток 1. Правила 
прийому на навчання до аспірантури Міжнародного науково-навчального 
центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України на 
2022 рік) 

5. Програми вступних випробувань, які включають і порядок оцінювання 
вступних іспитів, затверджує голова приймальної комісії Міжнародного 
науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН 
України не пізніше 15 травня. 

Програми вступних випробувань обов'язково оприлюднюються на веб-
сайті Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та 
систем НАН та МОН України  http://irtc.org.ua/. У програмах мають міститися 
критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості 
вступників. 

6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у 
визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче 
встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які 
забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в 



 

наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 
Перескладання вступних випробувань не допускається. 

7. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених Міжнародним 
науково-навчальним центром інформаційних технологій та систем НАН та 
МОН України, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої 
затверджуються наказом директора Міжнародного науково-навчального центру 
інформаційних технологій та систем НАН та МОН України (Див. Положення 
про апеляційну комісію Міжнародного науково-навчального центру 
інформаційних технологій та систем НАН та МОН України). 

 
VIII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 

1. Рейтинговий список вступників формується за конкурсним балом - від 
більшого до меншого; 

Якщо встановлене в цьому пункті правило не дає змогу 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 для 
зарахування до аспірантури мають вступники: 

 які рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого 
навчального закладу(факультету, інституту), наукової установи; 

 які мають опубліковані наукові праці і винаходи; 
 які мають міжнародний сертифікат з іноземної мови не нижче рівня В2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного 
рівня. 
2. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

 ступінь вищої освіти, спеціальність, форма здобуття освіти; 
 прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) вступника; 
 конкурсний бал вступника. 

3. Рейтингові списки формуються приймальною комісією та 
оприлюднюються у повному обсязі на вебсайті Міжнародного науково-
навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України 
http://irtc.org.ua/  

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 веб-сайті Міжнародного науково-навчального центру інформаційних 
технологій та систем НАН та МОН України http://irtc.org.ua/ відповідно до 
строків, визначених у розділі V цих Правил. 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі 
саме дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього 
розділу 



 

5. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування 
розміщується на вебсайті Міжнародного науково-навчального центру 
інформаційних технологій та систем НАН та МОН України http://irtc.org.ua/. 

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись 
повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до цих 
Правил прийому. 

 
IX. Реалізація права вступників на вибір місця навчання 

1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у 
конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття 
приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно 
до строку, визначеного в розділі V цих Правил або відповідно до нього, 
зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: 
подати особисто документи, передбачені розділом VI цих Правил прийому, до 
приймальної комісії Міжнародного науково-навчального центру інформаційних 
технологій та систем НАН та МОН України, а також укласти договір про 
навчання між Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних 
технологій та систем НАН та МОН України та вступником. 

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може 
здійснюватися крім особистого подання, шляхом: надсилання їх сканованих 
копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного 
підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії закладу, 
зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в 
розділі V цих Правил або відповідно до нього. Якщо впродовж двадцяти 
календарних днів після початку навчання від вступника не будуть отримані 
оригінали документів (особисто або поштовим відправленням), то наказ про 
зарахування скасовується в частині зарахування такої особи. 

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування) між 
Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій та 
систем НАН та МОН України та вступником є підставою для видання наказу 
про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без 
особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий 
без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено 
впродовж  двадцяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ 
скасовується в частині зарахування такої особи. 

Подані оригінали документів зберігаються у Міжнародному науково-
навчальному центрі інформаційних технологій та систем НАН та МОН України 
протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання 
документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось 
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), додатково особисто подає 
приймальній (відбірковій) комісії Міжнародного науково-навчального центру 
інформаційних технологій та систем НАН та МОН України свідоцтво про 
державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого 
на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до 
ЄДЕБО.  



 

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) 
осіб додатково укладається договір між Міжнародним науково-навчальним 
центром інформаційних технологій та систем НАН та МОН України та 
фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе 
або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати. 

2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в 
установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або відповідно до нього, 
не виконали вимог для зарахування, втрачають право в поточному році на 
зарахування на навчання за державним замовленням. 

Особи, які отримали рекомендацію і в установлені строки, визначені у 
розділі V цих Правил або відповідно до нього, виконали вимоги для 
зарахування на навчання за державним замовленням, підлягають зарахуванню. 

3. Порядок реалізації права вступників на вибір місця навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб визначено у пункті 1, 2 цього розділу. 

 
X. Коригування списку рекомендованих до зарахування 

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які 
не виконали вимог для зарахування, передбачених у пункті 1 розділу ІX цих 
Правил. 

2. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після 
виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня доктора філософії 
вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу ІX цих Правил з 
урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників. 

3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно 
до пункту 1 розділу ІX цих Правил прийому. 

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) 
осіб впродовж двадцяти календарних днів від дати початку навчання додатково 
укладається договір між Міжнародним науково-навчальним центром 
інформаційних технологій та систем НАН та МОН України та фізичною 
(юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для 
іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. У разі 
відмови від укладання договору у встановлений у цьому абзаці термін, цей 
наказ скасовується в частині зарахування такої особи. Оплата навчання 
здійснюється згідно з договором між Міжнародним науково-навчальним 
центром інформаційних технологій та систем НАН та МОН України та 
фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе 
або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. 

4. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається пунктом 1 цього розділу 

 
XI. Наказ про зарахування 

1. Накази про зарахування на навчання видаються директором 
Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та 
систем НАН та МОН України  на підставі рішення приймальної комісії. Накази 



 

про зарахування оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної 
комісії та вебсайті Міжнародного науково-навчального центру інформаційних 
технологій та систем НАН та МОН України http://irtc.org.ua/ у вигляді списку 
зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил або відповідно до 
них. 

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути 
скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, 
передбачених пунктом 5 розділу XII цих Правил. 

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про 
зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до Міжнародного 
науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН 
України за власним бажанням, відраховані з Міжнародного науково-
навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України 
за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними 
документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування. 

3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 
календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в 
частині, що стосується цієї особи. 

 
XІІ. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення 

прийому до Міжнародного науково-навчального центру 
інформаційних технологій та систем НАН та МОН України 

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній 
омбудсмен та/або працівник Служби освітнього омбудсмена, представники 
засобів масової інформації (не більше однієї особи від одного засобу масової 
інформації).  

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і 
науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою 
приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано 
Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання 
приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов'язані 
створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх 
засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з 
документами, що надаються членам приймальної комісії. 

3. Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 
систем НАН та МОН України зобов'язаний створити умови для ознайомлення 
вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про 
акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої 
програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг за кожною 
конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом 
підготовки) та ступенем, зокрема про кількість місць, що виділені для вступу, 
оприлюднюються на вебсайті Міжнародного науково-навчального центру 
інформаційних технологій та систем НАН та МОН України http://irtc.org.ua/ 
не пізніше робочого дня, наступного після дня затвердження/погодження чи 
отримання відповідних відомостей. 



 

4. Голова приймальної комісії визначає дату проведення засідання комісії 
не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше 
ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку 
денного засідання оприлюднюється на офіційному вебсайті Міжнародного 
науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН 
України http://irtc.org.ua/. 

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, 
недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту є підставою для 
скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника. 


